Beartas Príobháideachais
Dáta uchtála: 06/20/2021

Rialaitheoir sonraí
Ainm: Pharmarosa Kft.
Ceannoifig: 1188 Búdaipeist Ültetvény utca 8.
Seoladh poist, láimhseáil gearán: 1239 Búdaipeist Ócsai út 2.
Ríomhphost: info@pharmarosa.com
Uimhir theileafóin: 0612876380
Suíomh Gréasáin: http://www.pharmarosa.com

Soláthraí óstála
Ainm: Netteszt Informatikai Kft.
Seoladh poist: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Seoladh ríomhphoist: info@netteszt.hu
Uimhir theileafóin: + 36-1-445-0999

Tuairisc ar an mbainistíocht sonraí a rinneadh le linn
oibriú an tsiopa gréasáin

Faisnéis ar úsáid fianáin
Cad

is fianán

ann ?

Úsáideann an Rialaitheoir Sonraí fianáin mar a thugtar orthu agus é ag tabhairt cuairte ar an suíomh
Gréasáin . An pacáiste faisnéise ar a bhfuil litreacha agus uimhreacha fianán a sheolann ár suíomh
Gréasáin chuig do bhrabhsálaí chun socruithe áirithe a shábháil, úsáid ár suíomh Gréasáin a éascú agus cuidiú le
roinnt faisnéise staidrimh ábhartha a bhailiú faoinár gcuairteoirí.
Níl faisnéis phearsanta i roinnt fianáin agus níl siad oiriúnach chun úsáideoir aonair a aithint, ach tá aitheantóir
uathúil i gcuid acu - seicheamh rúnda uimhreacha a ghintear go randamach - a stórálann do ghléas, agus ar an
gcaoi sin d’aitheantas a chinntiú. I ngach fad fianán -k (fianáin) de gach fianán tá an tuairisc ar k (fianáin).
An fianán s sainordú agus an bunús dlí:
An bunús dlí chun sonraí a phróiseáil faoi Airteagal 6 (1) (a) den an Rialachán é do thoiliú.

Is iad príomhghnéithe na bhfianán a úsáideann an suíomh Gréasáin :
Google Analytics Cookie : google Analytics Is Google Analytics uirlis a chuidíonn gréasáin agus cur i bhfeidhm
úinéirí fháil pictiúr níos cruinne ar ghníomhaíochtaí a gcuid cuairteoirí '. Féadfaidh an tSeirbhís fianáin a úsáid chun
faisnéis a bhailiú agus staitisticí a thuairisciú maidir le húsáid an tSuímh Gréasáin gan cuairteoirí ar Google a aithint
go pearsanta. An príomh- fianán a úsáideann Google Tá Analytics an "__ ga " fianán . Chomh maith le tuairisciú ó
staitisticí úsáide láithreáin, is féidir Google Analytics , mar aon le cuid de na fianáin fógraíochta a thuairiscítear
thuas , a úsáid freisin chun fógraí níos ábhartha a thaispeáint ar tháirgí Google (mar Google Search) agus ar fud
an ghréasáin.
Fianán seisiúin : Stórálann na fianáin seo suíomh an chuairteora, teanga an bhrabhsálaí, airgeadra íocaíochta,
a shaolré nuair a bhíonn an brabhsálaí dúnta, nó suas le 2 uair an chloig.

Fianán Ciseán : Táirgí taifeadta a chuirtear sa chiseán. Saol na seilfe 365 lá.
Facebook picteilín Facebook (an fianán Facebook ) Cód picteilín Facebook, a bhfuil an tuarascáil ag úsáid
tiontaithe an láithreáin ghréasáin ina leith, is féidir lucht féachana a chur le chéile, agus faigheann úinéir an láithreáin
anailís mhionsonraithe ag úsáid sonraí ó chuairteoirí an láithreáin ghréasáin. Le cabhair ó phicteilíní Facebook, is
féidir leat tairiscintí agus fógraí pearsantaithe a thaispeáint do chuairteoirí an láithreáin ghréasáin ar chomhéadan
Facebook. Is
féidir
leat
beartas
príobháideachta
Facebook
a
léamh
anseo:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Mura nglacann tú le fianáin a úsáid, ní bheidh gnéithe áirithe ar fáil duit. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil
faoi fhianáin a scriosadh ag na naisc seo a leanas:

 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
 Imeall: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Sonraí arna bpróiseáil chun críocha conartha agus
feidhmíochta
Féadfar roinnt cásanna bainistíochta sonraí a chur i bhfeidhm chun an conradh a thabhairt i gcrích agus a
chomhlíonadh. Ba mhaith linn a chur in iúl duit nach ndéanfar próiseáil sonraí a bhaineann le láimhseáil gearán
agus riarachán baránta ach má fheidhmíonn tú ceann de na cearta seo.
Mura ndéanann tú ceannach tríd an siopa gréasáin, níl ionat ach cuairteoir ar an siopa gréasáin, ansin d’fhéadfadh
an méid atá scríofa sa bhainistíocht sonraí chun críocha margaíochta a bheith i bhfeidhm ort, má thugann tú toiliú
dúinn chun críocha margaíochta.
Próiseáil sonraí chun conarthaí a thabhairt i gcrích agus a chomhlíonadh ar bhealach níos mionsonraithe:

Déan teagmháil
Mar shampla, má dhéanann tú teagmháil linn trí r-phost, foirm teagmhála , nó teileafón le ceist faoi tháirge. Níl
réamh-theagmháil éigeantach, is féidir leat é a ordú ón siopa gréasáin ag am ar bith, gan é a fhágáil ar lár.
Faisnéis
arna
bainistiú
An fhaisnéis a chuir tú ar fáil le linn na teagmhála: Ainm, Seoladh , Seoladh ríomhphoist, Uimhir theileafóin
Fad na bainistíochta
sonraí Stóráiltear na sonraí go dtí go gcúlghairtear iad.
Bunús
dlíthiúil
do
bhainistíocht
sonraí
Do thoiliú deonach, a thugann tú don Rialaitheoir Sonraí trí theagmháil a dhéanamh linn. [Próiseáil sonraí de bhun
Airteagal 6 (1) (a) den Rialachán]

Clárú ar an suíomh Gréasáin
Trí na sonraí a chuirtear ar fáil le linn an chláraithe a stóráil, is féidir leis an Rialaitheoir Sonraí seirbhís níos áisiúla
a sholáthar (m.sh. ní gá sonraí an ábhair sonraí a iontráil arís agus iad á gceannach arís) . Ní coinníoll é an clárú
chun conradh a thabhairt i gcrích.

Sonraí
arna
mbainistiú
Le linn bainistíochta sonraí, déanann an Rialaitheoir Sonraí d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh
ríomhphoist, tréithe an táirge a ceannaíodh agus dáta an cheannaigh a bhainistiú.
Fad na bainistíochta
sonraí Stóráiltear na sonraí go dtí go gcúlghairtear iad.
Bunús
dlíthiúil
do
phróiseáil
sonraí
Do thoiliú deonach leis an Rialaitheoir Sonraí trí chlárú [Próiseáil sonraí faoi Airteagal 6 (1) (a) den Rialachán]

Próiseáil orduithe
Le linn orduithe a phróiseáil, teastaíonn gníomhaíochtaí bainistíochta sonraí chun an conradh a chomhlíonadh.
Sonraí
faoi
bhainistíocht
Le linn bainistíochta sonraí, déanann an Rialaitheoir Sonraí d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh
r-phoist, tréithe an táirge a ceannaíodh, uimhir an ordaithe , uimhir an chuntais agus dáta an cheannaigh a
bhainistiú.
Má chuir tú ordú sa siopa gréasáin, tá bainistíocht sonraí agus soláthar sonraí riachtanach chun an conradh a
chomhlíonadh.
Fad na bainistíochta
sonraí Stóráiltear na sonraí go dtí go gcúlghairtear iad.
Bunús
dlíthiúil
do
bhainistíocht
Feidhmíocht an chonartha. [Próiseáil sonraí de bhun Airteagal 6 (1) (b) den Rialachán]

sonraí

An sonrasc a eisiúint
Tarlaíonn an próiseas bainistíochta sonraí d’fhonn sonrasc a eisiúint de réir an dlí agus chun an oibleagáid
doiciméid chuntasaíochta a choinneáil. An Stv. De bhun Alt 169 (1) - (2), ní mór do chuideachtaí an doiciméad
cuntasaíochta a choinneáil ag tacú go díreach agus go hindíreach leis an gcuntasaíocht.
Sonraí
faoi
bhainistíocht
Le linn bainistíochta sonraí, déanann an Rialaitheoir Sonraí d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh
r-phoist, tréithe an táirge a ceannaíodh, uimhir an ordaithe , uimhir an chuntais agus dáta an cheannaigh a
bhainistiú.
Fad
na
bainistíochta
sonraí
Eisítear na sonraisc eisithe de réir an Achta. De bhun Alt 169 (2), caithfear é a choinneáil ar feadh 8 mbliana ó
dháta eisiúna an tsonraisc.
Bunús
dlíthiúil
an Achta
um Bainistíocht
Sonraí
CXXVII de 2007 maidir le CBL. De bhun Alt 159 (1), tá eisiúint sonrasc éigeantach agus caithfear é a choinneáil ar
feadh 8 mbliana de bhun Alt 169 (2) d’Acht C de 2000 maidir le Cuntasaíocht [Bainistíocht Sonraí de bhun Airteagal
6 (1) (c) de an Foraithne].

Bainistíocht sonraí a bhaineann le hiompar earraí
Tarlaíonn an próiseas bainistíochta sonraí d’fhonn an táirge ordaithe a sheachadadh.

Sonraí
arna
mbainistiú
Le linn bainistíochta sonraí, déanann an Rialaitheoir Sonraí d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do sheoladh
ríomhphoist, tréithe an táirge a ceannaíodh agus dáta an cheannaigh a bhainistiú.
Fad na bainistíochta
sonraí Stóráiltear na sonraí go dtí go gcúlghairtear iad.
Bunús
dlíthiúil
do
phróiseáil
de bhun Airteagal 6 (1) (b) den Rialachán].

sonraí Feidhmíocht

an

chonartha

[ Próiseáil

sonraí

Faighteoirí agus próiseálaithe sonraí próiseála sonraí a bhaineann le
hiompar lasta
Ainm an choinsíní: Córais Ghinearálta Lóistíochta GLS An Ungáir Csomag-Logismi Kft.
Seoladh an seolaí: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Uimhir theileafóin an fhaighteora: 06-29-88-67-00
Is é seoladh ríomhphoist an fhaighteora info@gls-hungary.com
Suíomh Gréasáin an fhaighteora : https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Glacann an tseirbhís cúiréireachta páirt i seachadadh na n-earraí ordaithe ar bhonn an chonartha a chuirtear i
gcrích leis an Rialaitheoir Sonraí. Láimhseálann an tseirbhís cúiréireachta na sonraí pearsanta a fhaightear de réir
na faisnéise bainistíochta sonraí atá ar fáil ar a suíomh Gréasáin.
Ainm an choinsíní: DPD Hungária Kft.
Seoladh an seolaí: 1158 Búdaipeist, Késmárk utca 14. B. ép.
Uimhir theileafóin an fhaighteora: + 36-1 / 501-6200
Seoladh ríomhphoist an fhaighteora : dpd@dpd.hu
Suíomh Gréasáin an fhaighteora : https : //www.dpd.com/hu/
Glacann an tseirbhís cúiréireachta páirt i seachadadh na n-earraí ordaithe ar bhonn an chonartha a chuirtear i
gcrích leis an Rialaitheoir Sonraí. Láimhseálann an tseirbhís cúiréireachta na sonraí pearsanta a fhaightear de réir
na faisnéise bainistíochta sonraí atá ar fáil ar a suíomh Gréasáin.

Láimhseáil éilimh bharánta agus ráthaíochta
Tá na héilimh bharánta agus ráthaíochta leagtha amach i bhForaithne 19/2014. (IV. 29.) Foraithne NGM, a
chinneann freisin conas ba cheart dúinn d’éileamh a láimhseáil.
Sonraí
próiseáilte
Le linn na bainistíochta sonraí, úsáidfidh an Rialaitheoir Sonraí d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do
sheoladh ríomhphoist, tréithe an táirge a ceannaíodh agus dáta an cheannaigh, chomh maith le Láimhseálann sé
ábhar an ghearáin.
Fad
na
próiseála
sonraí
Tá oibleagáid ar an gcuideachta taifead a choinneáil ar bharántas nó éileamh ráthaíochta an tomhaltóra ar feadh
trí bliana ón am a bailíodh é agus é a chur i láthair arna iarraidh sin ag an údarás maoirseachta.
Bunús
dlíthiúil bainistíochta
sonraí
Is
é
19/2014 bunús
dlí
na bainistíochta sonraí. (IV. 29.) Foraithne NGM [4. § (1) agus § 6 (1)] [próiseáil sonraí de bhun Airteagal 6 (1) (c)
den Fhoraithne].

Gearáin eile ó thomhaltóirí a láimhseáil
Tá an próiseas bainistíochta sonraí i bhfeidhm chun gearáin ó thomhaltóirí a láimhseáil. Má rinne tú gearán linn, tá
bainistíocht sonraí agus soláthar sonraí riachtanach.
Sonraí
próiseáilte
Le linn na bainistíochta sonraí, úsáidfidh an Rialaitheoir Sonraí d’ainm, do sheoladh, d’uimhir theileafóin, do
sheoladh ríomhphoist, tréithe an táirge a ceannaíodh agus dáta an cheannaigh, chomh maith le Láimhseálann sé
ábhar an ghearáin.
Fad
na
próiseála
Coinnítear gearáin bharántais ar feadh 5 bliana de réir an Achta um Chosaint Tomhaltóirí.

sonraí

Bunús
dlíthiúil
do
bhainistíocht
sonraí
Cibé an bhfuil gearán agat faoi do chinneadh deonach, áfach, má dhéanann tú teagmháil linn, CLV 1997 maidir le
cosaint tomhaltóirí. Acht 17 / A. § (7), tá oibleagáid orainn an gearán a choinneáil ar feadh 5 bliana [próiseáil sonraí
de réir Airteagal 6 (1) c) den Fhoraithne].

Bainistíocht sonraí chun críocha margaíochta

Bainistíocht sonraí a bhaineann le seoladh
nuachtlitir
Déantar an próiseas bainistíochta sonraí chun nuachtlitreacha a sheoladh amach.
Sonraí
faoi
Ainm, seoladh, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin an chustaiméara.
Fad
.

na

próiseála

sonraí Go

dtí go

dtarraingítear siar toiliú

bhainistíocht

an

duine

is ábhar do na

sonraí

Bunús
dlíthiúil
do
phróiseáil
sonraí
Do thoiliú deonach leis an Rialaitheoir Sonraí trí liostáil leis an nuachtlitir [Próiseáil sonraí faoi Airteagal 6 (1) (a)
den Rialachán]

Bainistíocht bhreise sonraí
Más mian leis an Rialaitheoir Sonraí a dhéanamh níos mó sonraí a bhainistiú, cuirfidh sé ar fáil réamh- eolais ar na
cúinsí fíor-riachtanacha an bainistíochta sonraí (cúlra dlíthiúil agus bonn dlíthiúil na bainistíochta sonraí, cuspóir
atá le bainistíocht sonraí, raon feidhme na sonraí a phróiseáiltear, ré bainistíocht sonraí).
Cuirimid in iúl duit go gcaithfidh an Rialaitheoir Sonraí iarratais scríofa sonraí na n-údarás a chomhlíonadh bunaithe
ar údarú dlíthiúil. Cuirfidh an Rialaitheoir Sonraí Infotv ar an eolas . De réir Alt 15, Míreanna (2) - (3), coimeádann
sé taifid (cén t-údarás, cad iad na sonraí pearsanta, ar cén bunús dlí, nuair a tharchuir an Rialaitheoir Sonraí iad),
a sholáthraíonn an Rialaitheoir Sonraí ina leith. iarraidh, mura ndéantar a nochtadh a eisiamh le dlí.

Faighteoirí sonraí pearsanta
Próiseáil sonraí chun sonraí pearsanta a stóráil
Ainm an phróiseálaí sonraí: Netteszt Informatikai Kft.
Sonraí teagmhála an phróiseálaí sonraí:

Uimhir theileafóin: + 36-1-445-0999
Seoladh ríomhphoist: info@netteszt.hu
Ceanncheathrú: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Suíomh Gréasáin: https://netteszt.hu/
Stórálann an Próiseálaí Sonraí sonraí pearsanta ar bhonn conartha a cuireadh i gcrích leis an Rialaitheoir
Sonraí. Níl tú i dteideal rochtain a fháil ar shonraí pearsanta.

Gníomhaíochtaí próiseála sonraí a bhaineann le
nuachtlitreacha
Ainm na cuideachta a oibríonn an córas nuachtlitir: Bunachar Sonraí Pharmarosa
Ceanncheathrú na cuideachta a oibríonn an córas nuachtlitir: 1188 Búdaipeist Ültetvény utca 8.
Uimhir theileafóin na cuideachta a oibríonn an córas nuachtlitir: 0612876380
Seoladh ríomhphoist na cuideachta a oibríonn an córas nuachtlitir: info@pharmarosa.com
Suíomh Gréasáin na cuideachta nuachtlitir:
Glacann an Próiseálaí Sonraí páirt i seoladh nuachtlitreacha ar bhonn conartha a chuirtear i gcrích leis an
Rialaitheoir Sonraí. Agus é sin á dhéanamh, bainistíonn an Próiseálaí Sonraí ainm agus seoladh ríomhphoist an
duine is ábhar do na sonraí a mhéid is gá chun an nuachtlitir a sheoladh .

Bainistíocht sonraí cuntasaíochta
Ainm an phróiseálaí sonraí: Cáin & Taifeadadh an Ungáir Kft.
Oifig chláraithe an phróiseálaí sonraí:
Uimhir theileafóin an phróiseálaí sonraí:
Seoladh ríomhphoist an phróiseálaí sonraí: oryzsolt@oryzsolt.hu
Suíomh Gréasáin an phróiseálaí sonraí:
Glacann an Próiseálaí Sonraí páirt i gcuntasaíocht na ndoiciméad cuntasaíochta ar bhonn conartha i scríbhinn a
chuirtear i gcrích leis an Rialaitheoir Sonraí . Agus é sin á dhéanamh, soláthróidh an Próiseálaí Sonraí ainm agus
seoladh an duine is ábhar do na sonraí a mhéid is gá do na taifid chuntasaíochta, de réir fhorálacha an
Achta. Déanfar é a bhainistiú ar feadh tréimhse ama de réir Alt 169 (2), agus cuirfear ar ceal é láithreach.

Próiseáil sonraí sonraiscithe
Ainm an phróiseálaí sonraí: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
Oifig chláraithe an phróiseálaí sonraí: 1031 Búdaipeist, Záhony utca 7.
Uimhir theileafóin an phróiseálaí sonraí : + 3630 35 44 789
Seoladh ríomhphoist an phróiseálaí sonraí: info@szamlazz.hu
Suíomh Gréasáin an phróiseálaí sonraí :
Glacann an Próiseálaí Sonraí páirt i gclárú doiciméad cuntasaíochta ar bhonn conartha a chuirtear i gcrích leis an
Rialaitheoir Sonraí. Agus é sin á dhéanamh, soláthróidh an Próiseálaí Sonraí ainm agus seoladh an duine is ábhar
do na sonraí a mhéid is gá do na taifid chuntasaíochta, de réir fhorálacha an Achta. Déanfar é a bhainistiú ar feadh
tréimhse ama de réir Alt 169 (2), agus cuirfear ar ceal é ina dhiaidh sin.

Bhain próiseáil sonraí le hoibriú córais CRM
Ainm an phróiseálaí sonraí: Pharmarosa Kft.
Oifig chláraithe an phróiseálaí sonraí: 1188 Búdaipeist Ültetvény utca 8.
Is é uimhir theileafóin an phróiseálaí sonraí 0612876380
Is é seoladh ríomhphoist an phróiseálaí sonraí info@pharmarosa.com
Suíomh Gréasáin an phróiseálaí sonraí:
Glacann an Próiseálaí Sonraí páirt i gclárú orduithe ar bhonn an chonartha a chuirtear i gcrích leis an Rialaitheoir
Sonraí. Agus é sin á dhéanamh, láimhseálann an Próiseálaí Sonraí ainm, seoladh, uimhir theileafóin, uimhir agus
dáta orduithe an duine is ábhar do na sonraí laistigh de thréimhse teorann an dlí shibhialta.

Próiseáil sonraí a bhaineann le híocaíocht ar líne
Ainm an phróiseálaí sonraí: OTP Bank Plc.
Oifig chláraithe an phróiseálaí sonraí: 161 Búdaipeist, Nádor utca 16.
Uimhir theileafóin an phróiseálaí sonraí : 06 -1-473-5000
Seoladh ríomhphoist an phróiseálaí sonraí:
Suíomh Gréasáin an phróiseálaí sonraí:
Glacann an Próiseálaí Sonraí páirt i gcur i gcrích na hÍocaíochta Ar Líne ar bhonn an chonartha a cuireadh i gcrích
leis an Rialaitheoir Sonraí. Agus é sin á dhéanamh, bhain an phróiseáil sonraí le hainmneacha na nainmneacha billeála a bhainistíonn agus a thugann seoladh, uimhir agus dáta an ordaithe sa tréimhse teorann
sibhialta.

Do chearta le linn bainistíochta sonraí
Laistigh den tréimhse próiseála sonraí, tá na cearta seo a leanas agat de réir fhorálacha na Foraithne:

 an ceart toiliú a tharraingt siar
 rochtain ar shonraí pearsanta agus faisnéis bainistíochta sonraí
 ceart ceartaithe
 srianta ar bhainistíocht sonraí,
 ceart cealaithe
 an ceart agóid a dhéanamh
 an ceart chun iniomparthachta.
Más mian leat do chearta a fheidhmiú, beidh d’aitheantas i gceist leis seo agus caithfidh an Rialaitheoir Sonraí
cumarsáid a dhéanamh leat. Dá bhrí sin, iarrfar ort faisnéis phearsanta a sholáthar chun críocha aitheantais (ach
ní fhéadfaidh aitheantais a bheith bunaithe ach ar fhaisnéis a láimhseálann an Rialaitheoir Sonraí fút ar aon nós)
agus beidh do ghearáin faoi bhainistíocht sonraí ar fáil i gcuntas ríomhphoist an Rialaitheora Sonraí laistigh den
chreat ama a shonraítear i an fhaisnéis seo. Más custaiméir tú agus más mian leat tú féin a aithint chun críocha
gearáin nó baránta, tabhair d’aitheantas d’ordú le haghaidh aitheantais. Agus é seo á úsáid againn, is féidir linn tú
a aithint mar chustaiméir.
Freagróidh an Rialaitheoir Sonraí gearáin a bhaineann le bainistíocht sonraí laistigh de 30 lá ar a dhéanaí.

Ceart toiliú a tharraingt siar

Tá sé de cheart agat do thoiliú le bainistíocht sonraí a tharraingt siar tráth ar bith, agus sa chás sin scriosfar na
sonraí a sholáthraítear ónár gcórais. Tabhair faoi deara, áfach, i gcás ordú neamh-líonta, go bhféadfadh an cealú
nach mbeimid in ann seachadadh a dhéanamh duit. Ina theannta sin, má rinneadh an ceannach cheana féin, ní
bheimid in ann do chuid faisnéise billeála a scriosadh ónár gcórais de réir na rialacha cuntasaíochta, agus má tá tú
dlite dúinn, féadfaimid do chuid faisnéise a phróiseáil i gcás go dtarraingítear siar toiliú bunaithe ar leas dlisteanach
an t-éileamh a aisghabháil.

Rochtain ar shonraí pearsanta
Tá sé de cheart agat aiseolas a fháil ón Rialaitheoir Sonraí i dtaobh an bhfuil do chuid sonraí pearsanta á bpróiseáil
agus, má tá sonraí á bpróiseáil, tá sé de cheart agat:

 rochtain a bheith acu ar na sonraí pearsanta a próiseáladh agus
 an fhaisnéis seo a leanas a chur in iúl don Rialaitheoir Sonraí:
o críocha bainistíochta sonraí;
o catagóirí sonraí pearsanta a próiseáladh fút;
o faisnéis faoi na faighteoirí nó na catagóirí faighteoirí a ndearna an Rialaitheoir Sonraí
cumarsáid leo nó a chuirfidh in iúl dóibh sonraí pearsanta;

o an tréimhse atá beartaithe lena stórálfar na sonraí pearsanta nó, mura féidir sin, na critéir chun
an tréimhse sin a chinneadh;

o do cheart iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leat a
cheartú, a scriosadh nó a shrianadh agus agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil sonraí
pearsanta den sórt sin i gcás próiseála sonraí bunaithe ar leas dlisteanach;

o an ceart gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta;
o murar bailíodh na sonraí uait, gach faisnéis atá ar fáil faoina bhfoinse;
o fíric na cinnteoireachta uathoibrithe (má úsáideadh nós imeachta den sórt sin), lena n-áirítear
próifíliú, agus, sna cásanna seo ar a laghad, faisnéis intuigthe faoin loighic a úsáideadh agus
tábhacht na próiseála sonraí sin agus na hiarmhairtí a bhfuil súil leo.
D’fhéadfadh sé gurb é an aidhm atá leis an gceart a fheidhmiú ná dlíthiúlacht na próiseála sonraí a bhunú agus a
fhíorú, dá bhrí sin i gcás iarrataí iomadúla ar fhaisnéis, féadfaidh an Rialaitheoir Sonraí táille chóir a ghearradh as
an bhfaisnéis a sholáthar.
Cinntíonn an Rialaitheoir Sonraí rochtain ar shonraí pearsanta trí na sonraí pearsanta próiseáilte agus an fhaisnéis
a sheoladh chugat trí r-phost tar éis do aitheantais. Má tá clárú agat, cuirfimid rochtain ar fáil ionas gur féidir leat
an fhaisnéis phearsanta a bhainistímid fút a fheiceáil agus a fhíorú trí logáil isteach i do chuntas úsáideora.
Tabhair le fios i d’iarratas an bhfuil tú ag iarraidh rochtain ar shonraí pearsanta nó ag iarraidh faisnéise bainistíochta
sonraí.

Ceart chun ceartaithe
Tá sé de cheart agat, ar iarratas ón Rialaitheoir Sonraí, sonraí pearsanta míchruinn a bhaineann leat a cheartú gan
mhoill.

An ceart chun bainistíocht sonraí a shrianadh
Tá sé de cheart agat, ar iarratas ón Rialaitheoir Sonraí, srian a chur ar phróiseáil sonraí má chomhlíontar aon
cheann díobh seo a leanas:

 Déanann tú díospóid faoi chruinneas na sonraí pearsanta, agus sa chás sin baineann an srian leis an
tréimhse ama a ligeann don Rialaitheoir Sonraí cruinneas na sonraí pearsanta a sheiceáil, más féidir na
sonraí beachta a bhunú láithreach, ní tharlóidh an srian;

 tá an phróiseáil sonraí mídhleathach, ach cuireann tú i gcoinne scriosadh na sonraí ar chúis ar bith (mar
shampla , toisc go bhfuil na sonraí tábhachtach duit d’fhonn éileamh dlíthiúil a fhorfheidhmiú ), mar sin ní
iarrann tú go scriosfaí na sonraí, ach ina ionad sin iarraidh srian ar a úsáid;

 ní theastaíonn na sonraí pearsanta ón Rialaitheoir Sonraí a thuilleadh chun críche na próiseála sonraí
ainmnithe, ach iarrann tú iad d’fhonn éilimh dhlíthiúla a chur isteach, a fhorfheidhmiú nó a
chosaint; obsession

 Chuir tú i gcoinne na próiseála sonraí, ach d’fhéadfadh leas dlisteanach an rialaitheora sonraí údar a
thabhairt leis an bpróiseáil sonraí, agus sa chás sin go dtí go mbeidh tosaíocht ag cúiseanna dlisteanacha
an rialaitheora sonraí ar do chúiseanna dlisteanacha, caithfear an phróiseáil sonraí a theorannú.
I gcás go bhfuil srian ar phróiseáil sonraí, ní fhéadfar sonraí pearsanta den sórt sin a phróiseáil, seachas iad a
stóráil, ach amháin le toiliú an duine is ábhar do na sonraí nó chun éilimh dhlíthiúla eile a thabhairt, a fhorfheidhmiú
nó a chosaint nó chun cearta duine nádúrtha nó dlítheanach eile a chosaint nó ar mhaithe le leas poiblí tábhachtach
an Aontais nó na mBallstát.
Cuirfidh an rialaitheoir sonraí ar an eolas tú roimh ré (3 lá oibre ar a laghad sula dtógfar an srian) faoi shrianadh na
bainistíochta sonraí a ardú.

Ceart a scriosadh - ceart dearmad a dhéanamh
Tá sé de cheart agat an Rialaitheoir Sonraí do chuid sonraí pearsanta a scriosadh gan mhoill mhíchuí má tá aon
cheann de na cúiseanna seo a leanas ann:

 ní theastaíonn sonraí pearsanta a thuilleadh chun na críche ar bhailigh an Rialaitheoir Sonraí iad nó gur
próiseáladh iad ar bhealach eile;

 Tarraingíonn tú siar do thoiliú agus níl aon bhunús dlí eile leis an bpróiseáil;
 Cuireann tú i gcoinne próiseáil sonraí ar bhonn leasa dlisteanaigh agus níl aon chúis dlisteanach
sáraitheach (ie leas dlisteanach) i bpróiseáil na sonraí,

 rinne an Rialaitheoir Sonraí na sonraí pearsanta a phróiseáil go neamhdhleathach agus bunaíodh é seo
ar bhonn an ghearáin,

 caithfear sonraí pearsanta a scriosadh d’fhonn oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh faoi dhlí an Aontais
nó na mBallstát is infheidhme maidir leis an Rialaitheoir Sonraí.

Más rud é, ar chúis dhleathach ar bith, gur nocht an Rialaitheoir Sonraí sonraí pearsanta a próiseáladh fút agus go
bhfuil oibleagáid air iad a scriosadh ar aon cheann de na cúiseanna atá leagtha amach thuas, glacfaidh sé
céimeanna réasúnacha, lena n-áirítear bearta teicniúla, chun na sonraí a chur ar an eolas, agus aird á tabhairt air
costais teicneolaíochta agus cur chun feidhme atá ar fáil. Rialaitheoirí sonraí eile a d’iarr tú go scriosfaí na naisc
leis na sonraí pearsanta atá i gceist nó cóip nó dúblach de na sonraí pearsanta seo.
Ní bheidh feidhm ag scriosadh má theastaíonn próiseáil sonraí:

 chun an ceart chun saoirse cainte agus faisnéise a fheidhmiú;
 oibleagáid a chomhlíonadh faoi dhlí an AE nó na mBallstát sonraí pearsanta a phróiseáil (amhail billeáil,
de réir mar a éilíonn an dlí cuntas a choinneáil) nó tasc a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail nó i
bhfeidhmiú údaráis phoiblí a thugtar don rialaitheoir;

 éilimh dhlíthiúla a chur isteach, a fhorfheidhmiú nó a chosaint (m.sh .: má tá éileamh ag an Rialaitheoir
Sonraí i do choinne agus mura bhfuil sé comhlíonta aige fós, nó má tá gearán próiseála tomhaltóra nó
sonraí á phróiseáil).

Ceart agóide
Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ag am ar bith ar chúiseanna a bhaineann le do chás le próiseáil do shonraí
pearsanta ar bhonn leasa dlisteanaigh. Sa chás seo, ní féidir le Rialaitheoir sonraí pearsanta bainistíocht a
dhéanamh, mura gcruthóidh sé go bhfuil údar maith le próiseáil sonraí fórsa comhéigneach ar chúiseanna
dlisteanacha a bhfuil tosaíocht acu ar do leasanna, do chearta agus do shaoirsí nó a bhfuil baint acu le cur i láthair,
cleachtadh
nó
cosaint
éilimh
dhlíthiúla.

Má dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche gnó a fháil go díreach, tá sé de cheart agat agóid a
dhéanamh ag am ar bith do phróiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leat chun na críche seo, lena n-áirítear próifíliú,
má bhaineann siad le gnó díreach a fháil. Má chuireann tú i gcoinne sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche gnó
a fháil go díreach, ní fhéadfar na sonraí pearsanta a phróiseáil chun na críche seo a thuilleadh.

Ceart chun iniomparthachta
Má dhéantar an phróiseáil sonraí go huathoibríoch nó má tá an phróiseáil sonraí bunaithe ar do thoiliú deonach, tá
sé de cheart agat iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí na sonraí a sholáthraíonn tú a fháil don Rialaitheoir Sonraí, a
sholáthraíonn an Rialaitheoir Sonraí duit i xml , Formáid JSON nó csv . Má tá sé sin indéanta go teicniúil, féadfaidh
sé a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí na sonraí san fhoirm seo a aistriú chuig rialtóir sonraí eile.

Cinnteoireacht uathoibrithe
Tá sé de cheart agat gan a bheith clúdaithe ag cinneadh (lena n-áirítear próifíliú) bunaithe go hiomlán ar phróiseáil
uathoibrithe sonraí a mbeadh éifeacht dhlíthiúil aige ort nó a rachadh i bhfeidhm ort a mhéid. I gcásanna den sórt
sin, glacfaidh an Rialaitheoir Sonraí bearta iomchuí chun cearta, saoirsí agus leasanna dlisteanacha an duine is
ábhar do na sonraí a chosaint, lena n-áirítear ceart an duine is ábhar do na sonraí idirghabháil an duine ar ábhar
na sonraí a iarraidh, a thuairimí a chur in iúl agus agóid a dhéanamh i gcoinne an chinnidh.
Ní bheidh feidhm ag an méid thuas má dhéantar an cinneadh:

 Riachtanach chun conradh a thabhairt i gcrích nó a chomhlíonadh idir tú féin agus an rialaitheoir sonraí;
 Dlí AE nó Ballstát is infheidhme maidir leis an rialtóir, a leagann síos bearta iomchuí freisin chun do
chearta agus do shaoirsí agus do leasanna dlisteanacha a chosaint; obsession

 bunaithe ar do thoiliú sainráite.

Logáil isteach sa chlár príobháideachta
An Infotv . De bhun fhorálacha an Achta, bhí ar an Rialaitheoir Sonraí oibríochtaí próiseála sonraí áirithe a chur in
iúl don chlár cosanta sonraí. Cuireadh deireadh leis an oibleagáid fógra seo an 25 Bealtaine 2018.

Bearta slándála sonraí
Dearbhaíonn an Rialaitheoir Sonraí go bhfuil bearta slándála iomchuí déanta aige chun sonraí pearsanta a chosaint
ar rochtain, athrú, tarchur, nochtadh, scriosadh nó scriosadh neamhúdaraithe, chomh maith le scriosadh agus
damáiste de thaisme, agus go bhfuil sé inrochtana mar gheall ar athruithe sa teicneolaíocht a úsáidtear.
Déanann an Rialaitheoir Sonraí gach iarracht a chinntiú go ndéanann a phróiseálaithe sonraí bearta slándála sonraí
iomchuí agus iad ag obair le do shonraí pearsanta.

Leigheasanna
Má chreideann tú gur sháraigh an Rialaitheoir Sonraí aon fhoráil dlí maidir le próiseáil sonraí nó nár chomhlíon sé
aon cheann dá iarrataí, féadfaidh an tÚdarás Náisiúnta um Chosaint Sonraí agus Saoirse Faisnéise nós imeachta
imscrúdaithe a thionscnamh chun an phróiseáil líomhnaithe neamhdhleathach líomhnaithe a fhoirceannadh
(seoladh poist: 1363 Búdaipeist, Pf. 9., r-phost: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Ba mhaith linn a chur in iúl duit freisin, i gcás sárú ar na forálacha dlí maidir le próiseáil sonraí, nó mura gcomhlíon
an Rialaitheoir Sonraí aon cheann dá (h) iarratas, féadfaidh sé / sí cás dlí sibhialta a chomhdú i gcoinne an
Rialaitheora Sonraí sa chúirt .

Modhnú ar fhaisnéis bainistíochta sonraí
Forchoimeádann an Rialaitheoir Sonraí an ceart an fhaisnéis bainistíochta sonraí seo a leasú ar bhealach nach
ndéanann difear do chuspóir agus do bhunús dlíthiúil na bainistíochta sonraí. Trí úsáid a bhaint as an suíomh
Gréasáin tar éis don athrú teacht i bhfeidhm, glacann tú leis an bhfaisnéis leasaithe bainistíochta sonraí.
Más mian leis an Rialaitheoir Sonraí tuilleadh próiseála sonraí a dhéanamh i ndáil leis na sonraí a bhailítear chun
críche seachas cuspóir a mbailithe, cuirfidh sé ar an eolas tú faoi chuspóir na próiseála sonraí agus na faisnéise
seo a leanas sula ndéantar tuilleadh próiseála ar shonraí:

 fad stórála sonraí pearsanta nó, mura féidir sin a dhéanamh, na critéir chun an fad a chinneadh;
 an ceart a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leat a rochtain, a
cheartú, a scriosadh nó a shrianadh agus agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil sonraí pearsanta i gcás
próiseála sonraí bunaithe ar leas dlisteanach agus inaistritheacht sonraí a iarraidh sa chás próiseáil sonraí
bunaithe ar thoiliú nó caidreamh conarthach an ceart chun ceartais;

 i gcás próiseála sonraí bunaithe ar thoiliú, go bhféadfá do thoiliú a tharraingt siar tráth ar bith,
 an ceart gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta;
 cibé an bhfuil soláthar sonraí pearsanta bunaithe ar dhlí nó ar oibleagáid chonarthach nó ar
réamhchoinníoll chun conradh a thabhairt i gcrích, agus cibé an bhfuil oibleagáid ort sonraí pearsanta a
sholáthar, agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le neamhnochtadh;

 fíric na cinnteoireachta uathoibrithe (má úsáideadh nós imeachta den sórt sin), lena n-áirítear próifíliú,
agus, sna cásanna seo ar a laghad, faisnéis intuigthe faoin loighic a úsáideadh agus tábhacht na próiseála
sonraí sin agus na hiarmhairtí a bhfuil súil leo.
Ní fhéadfaidh an phróiseáil sonraí tosú ina dhiaidh sin, más toiliú bunús dlí na próiseála sonraí, i dteannta na
faisnéise,
ní
mór
duit
toiliú
leis
an
bpróiseáil
sonraí
freisin.
Tá gach faisnéis ábhartha bainistíochta sonraí sa doiciméad seo a bhaineann le hoibriú an tsiopa gréasáin de réir
Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí 2016/679 an Aontais Eorpaigh (anseo feasta: Rialachán GDPR) agus
CXII 2011. Teilifís. (anseo feasta: Infotv .).

