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מידע על הגנה הנתונים
התחלה 1.
קלטוניס הפי הום ק.פ.ט ).כתובת ,בהמשך כאחראי על נתונים ,ספק( מצדו חובה לספק מידע ומתחייב על עצמו ,שההנחיות העדכניות וכל התוכן הכלול מתאים לחוקים
 www.doodoo.hu.השוררים .הפעילויות האספקה של הספק וניהולי הנתונים תלוים בתרומות מרצון של המודאג .המידע זמין באופן רציף באתר
:הגנת הנתוני האקטואלית עולה בקנה אחד עם חקיקה הקיימת ,ובמיוחד
הזכות להגדרת המידע העצמית ועל חופש המידע  CXII -שנת  .2011חוק*
.על תנאים הבסיסיים של פרסום כלכלי ועל מגבלותיו  XLVIII -שנת  .2008החוק*
על תשקורת האלקטרונית  C.שנת  .2003החוק*
הגדרות פרשניות 1.
 :להחיל את התקנה האקטואלית
;מודאג :כל שצוין ,מזוהה לפי פרטים האישיים שלו-או בעקיפין או ישירות  -בן אדם טבעי ומזוהה*
פרטים אישיים :פרטים שכשורים למודאג-במיוחד שם של המודאג ,תעודת זהות שלו או ידע שכשור לזהה פיזית/פיזיולוגית/מנטלית/כלכלית/חברתית/תרבותית ,-ומסקנה לפי*
.הפרטים שכשורים למודאג
תרומה :הביטוי של הרצון של המודאג ,שרציני והחלטה מתנדבת ,מה שמבוסס על מידע תקין ,ומה שנותן את ההסכמה הברורה לפי הפרטים האישיים -לטפל בהכול-או*
;בכמה חלקים של הפעולות
.מחאה :הצהרה של המודאג ,במה שהוא מתלונן בגלל הניהול של פרטים האישיים שלו והוא מבקש להפסיק את ניהול הנתונים או לבטל רת כל פרטים האישיים שלו*
אחראי נתונים :בן אדם טבעי או יישות משפטית ,או ארגון שאין לו יישות משפטית ,שהוא ציין את היעד של ניהול הנתונים ,לבד או ביחד עם מישהו ,שמחליט את כל*
.ההחלטות מצד של הניהול הנתונים ,או ביצע את ההחלטות עם האחראי הנתונים
ניהול נתונים :כל פעולות מתוך הנתונים שעצמאי מהתהליך האקטואלי ,כל הפעילות במיוחד האוסף ,ההקלטה ,שווט ,אחסון ,שינוי ,שימוש ,שאילתא ,שידור ,גילוי ,תיאום או*
קישוריות ,לנעול ,לבטל או למחוק ,ולמנוע את שימוש הנתונים בעתיד ,לעשות תמונה אודיו או צילום או תכונות פיזיות ,שעוזרות לזהות את הבן אדם )לדוגמה טביעת אצבע או
).תמונות איריס  DNA ,כף יד ,דגימות
.העברת נתונים :גילוי של הנתונים לבן אדם שלישי שצוין*
.להכריז הנתונים :להכריז את הנתונים לכולם ,לכל אחד*
.ביטול נתונים :דמויות בלתי מזוהות והשחזור אי-אפשרי*
.ייעוד נתונים :זיהוי של שילוט הנתונים ,כדי להבדיל אותו*
.לנעול הנתונים :לשאת את הנתונים עם סימן זיהוי להגבלת טיפולים הנוספים ,לתקופה מוגדרת או סופית*

.הרס הנתונים :הרס פיזי מלא של התקשורת שכוללת את כל הנתונים*
עיבוד נתונים :פעילות של משימות טכניות שקשורות לפעילות ניהול הנתונים ,ללא קשר לשיטה והתקנים ,את מה שמשתמשים בביצוע הפעולות ,וגם ללא קשר למקום של*
.היישום ,האם עושים את המשימה הטכנית על הנתונים
איש עיבוד הנתונים :בן אדם טבעי או יישות משפתית ,או ארגון שאין לו אישיות משפתית ,ש )מישהו או משהו לפי ההסכם-שכולל את הסכם לפי הוראות החוק( -עושה*
.עסקאות עיבוד הנתונים
.בעלי נתונים :ארגון שמתעסק בתפקידים ציבוריים ,שייצר נתונים שנדרשו לפרסמו בדרך אלקטרוני ,ונתונים שנוצרו בזמן הפעילות*
.מודיע :ארגון שמתעסק בתפקידים ציבוריים ,ש -במצב שהמודיע לא מפרסם את הנתונים בעצמו -מפרסם את כל הנתונים שהתקבלו מהמודיע ,דרך האתר האינטרנט שלו*
.קובצ :כל הנתונים שמנוהלים ברשימה אחת*
.בן אדם שלישי :בן אדם טבעי ,או ארגון שאין לו בן אדם משפטי ,שלא אותו בן אדם עם המודאג ,או עם האחראי הנתונים או עם האיש העיבוד הנתונים*
עקרונות של ניהולי הנתונים 1.
.יש אפשרות לטפל בפרטיים האישיים במצב שזה מטרה ספסיפית ,או פעילות משפטית או ביצועים של חובות
.ניהול נתונים כל הזמן חייב להיות מתאים ליעד של ניהולי הנתונים ,בכל השלבים ,האיסוף והניהול הייבים להיות הוגנים וחוקיים
.יש אפשרות לטפל רק בפרטיים האישיים שהכרחיים למימוש של היעד של ניהול הנתונים ,ומתאימים להגשת המטרה
.יש לטפל בפרטיים האישיים רק לפי הצורך והזמן ,כדי להגיע ליעד הסיפי
:יש לטפל בפרטיים האישיים בזמן ש
המודאג מסכים-
)החוק -או לפי הסמכות של החוק ,כהגדרתו הקהילה  -השלטון המקומי מחליט לאינטרס הציבורי שמבוסס על המטרה )בהמשך :ניהול נחוץ של הנתונים -
יש אפשרות לטפל בפרטיים האישיים גם במצב הרכישה של ההסכמה של המודאג אי-אפשרי ,או יהיה כרוך בעלות בלתי מידתית ,והטיפול של פרטים האישיים
נחוצים להבאיח תאימות עם המחוייבויות משפטיות שבנושא עם המודאג או פתרון בעיות-
.האינטרסים הלגיטימיים של המודאג או של הבן אדם השלישי ,שהכרכים לאימות ,ואימות של העיניין מעבר לכל הפרופורציה של המגבלות החוקיות של ניהולי נתונים פרטיים -
במידע שהמודאג לא יכול לתת את ההסכמה שלו בגלל האי היכולות או באופן בלתי נמנע ,נותן לטפל בפרטים האישיים של המודעג כדי הגנת אינטרסים החיוניים שעצמאי או
.של בן אדם אחר ,או למניעת מפגע מיידית שמאיים את החיים של בני אדם ,תקפות גופית ,או סחורות .יש לטפל בפרטיים האישיים במהלך קיומו של מכשולים
.אין צורך להסכמה או לאישור עוקב לתוקף אזהרה )שכולל את ההסכמה של המודאג(של קטין שעבר את הגיל 16
:האם יש הסכמה מהמודאג לאיסוף של נתונים אישיים ,בגרעון של ההוראות השונות אחראי הנתונים דואג על הנתוני שנרשמו במצב ש
הוא משלים את החובות המשפטיים מה שמתייחס אליהו ,או-
לאכוף את האינטרסים הלגיטימיים של אחראי הנתונים או של בן אדם השלישי  ,האם אימות של עניין זה מעבר לכל הפרופורציה עם מגבלות החוקיות שקשורות להגנת על-
.נתונים האישיים ,בלי תרומה מיוחדת
.במצב של ספק ,יש להגיב שהמודאג לא נתן את ההסכמה שלו
היקף המידע האישי ,הצורך ניהולי נתונים ,וכותרת ומשך 1.

ניהול נתונים עבור פעילות של אחראי הנתונים 1.
).צורך של ניהול הנתונים :יש אפשרות לניהול נתונים אישיים רק אם מבוססת על התנאים והגבלות הנוכחיים )להלן הפעילות העיקרית כפי
.במצב הזה ניהול הנתונים מתרכזים לסיוע ולתאימות
.הבסיס החוקי של ניהול הנתונים :ניהול הנתונים מבוסס על תרומות מרצון של המודאג לפי הנתונים שהוזנו על ידי המשתמש
מגוון של נתונים המנוהלים :הוא מנהל את הנתונים)פרטים האישיים ,כתובת ומספר טלפון( ליצירת חוזה ,קביעת התוכן או תיקון ,ניטור של הגשמה ,דמי המחויבים על פיו,
.ולאימות תביעות שקשורות
.הוא משתמש בפרטיים האישיים ,בכתובת ,ובמידע מקום לזמן של שימוש בשירות ,לחיובי העמלות שקשורות לחוזה-
.הוא משתמש בפרטים אישיים שהכרחיים בבחינה טכנית ,כדי למתן שירותים-
.זמן של ניהול הנתונים :מהזמן של משלוח ההזמנה הספק מבטל את כל הנתונים בתוך  5שנים-

.אנשים ,שזכאים לדעת על הנתונים :בזמן של תאימות הפעילות העיקריות נותן גישה לכל עובדים ואחראים של מנהל הנתונים
:פרטים של מנהל הנתונים
שם :קלטוניס הפי הום בע"מ
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 IV/a.מידע על תביעה לעיבוד נתונים :למנהל הנתונים יש אפשרות לבקש עיבוד נתונים ,למילוי הזמנות ולסדר את החשבונות לפי פעילות עיקריות של מנהל נתונים
:שמות של עיבודי הנתונים
.הונגריה ק.פ.ט : DPDשם
.מושב :הונגריה 1158 ,בודפשט ,רחוב קישמרק 14
מספר טלפון36-1-501-6200+ :
)הרמס אקספרס(
.שם החברה :אונישפרינט ק.פ.ט
.כתובת 1031 :בודפשט ,רחוב סופיה 34
מספר טלפון36309002624+ :
,ב
מכתב אלקטרוני שנשלח על ידי מנהל הנתונים
.מטרת ניהול הנתונים :לשלח ידעון למעוניינים ,שנותן מידע על ההצעות וההנחות האקטואליות .הידעון מכיל גם פרסום שנשלח על ידי המנהל הנתונים
.פסקה  5שעל פרסום כלכלי ותנאים בסיסיים ,או כמה מגבלות . XLVII §6.הבסיס המשפטי של ניהול הנתונים :הסכמה מרצון של המודאג ,והפסקה של חוק שנת 2008
.מגוון של נתונים המנוהלים :שם משפחה של המודאג ,שם פרטי ,כתובת מייל שלו ותעריך לידה של התינוק שלו
.זמן של ניהוך הנתונים :עד הנסיגה

.אנשים ,שזכאים לדעת על הנתונים :בזמן של תאימות הפעילות העיקריות נותן גישה לכל עובדים ואחראים של מנהל הנתונים
:פרטים של מנהל הנתונים
שם :קלטוניס הפי הום בע"ם
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:ניהול נתונים נוספים
אנחנו מודיעים את כל המודאגים שקלטוניס הפי הום ק.פ.ט .יכול לתת מידע על נתונים שמנוהלים לתובע ,לבלש ,לסמכות ,לסמכות עוון ,לסמכות הממשלה ,לסמכות של ניהול
.הנתונים וחופשת האינפורמציות הלאומית ,או לפי האישור החוקי גם לסמכות אחרת שמבוסס על חוק או חובה רגולטורית סופית
.על כל הנתונים האחרים למטרות ניהול ושלא פורטו נותניםמ אינפורמציה בזמן של איסוף הנתונים
אינפורמציה על אמצעי אבטחת מידע 1.
לפי התאם לדרישות החוק אחראי הנתונים מבטיח עם ציוד טכני שזמין את אבתחה של ניהול הנתונים בזמן של צפייה ואחסון של פרטים האישיים ,ובכך מבתיחחסינות של
.בספירה הפרטית מושעפת

 .אחראי הנתוני חייב לעשות את כל ההוראות כדי לכלול את כל ניהולי הנתונים וגישות שלא מורשות

לאבטחת הקובצים שהצליח אלקטרוני ברשימות אחרות
.אחראי הנתונים מבטיח עם פתרון תקין ,שכל הנתונים שנמצעים ברשימה -למעט ,אם החוק נותן אישור -לא צריך להיות מקושר ולא להקצות למודאג
חוקי המודאגים ופעילות של זכויות אכיפה 1.
:בזמן של ניהול הנתונים נותן למשתמש
שלפני או אחרי השימוש בשירות לפי התנאים והגבלות האקטואלים נותן לדעת שבאיזו סוגי נתונים הספק משתמש בו ולמה ,כולל גם את ניהול הנתונים שלא יכולים להיות-
.בקשר ישיר עם המשתמש
לבקש לתקן את הפרטים האישיים שלו-
למחות בקשר ניהול הנתונים-
.נותן להגיש למודאג את בקשה שלו שכתוב למעלה בזמינות האלה
.אחראי הנתונים חייב לתת מידע בתוך  30ימים מהזמן של המודאג מגיש את הבקשה שלו
: info@doodoo.huדואר אלקטרוני
/Bכתובת דואר 2161 :צ'ומאד ,רחוב הלום9 ,
מספר טלפון36309162021+ :
.ו 23-§.21שנת  ,2011שעל הגדרה עצמית אינפורמטית וחופשת האינפורמציה  CXII. 14.§-19.להרשאות הנוספות יש להתמצא דרך חוקי
או יכול ליזום הליכים  (NAIH(,במצב של עבירה ,או הליך לא תקין מבחנת ניהול הנתונים ,למשתמש מותר לבקש הליכים עצל הרשות הלאומית להגנת נתונים וחופש המידה
.בבית משפט ,את מה שיכול ליזום באיזור המגורים שלו או במקום המושב שלו ,בבית המשפט
 .לפני פתיחת ההליכים כדאי לנסות לטפל באי הסכמה עם אחראי הנתונים
 NAIH:הזמינות של
.כתובת דואר 1530 :בודפשט ,תיבת דואר 9
/Cכתובת 1125 :בודפשט ,סמטת סילאג'י אליזבת 22
טלפון36-1-391-1400+ :
פקס36-1-391-1410+ :
: ugyfelszolgalat@naih.huדואר אלקטרוני
URL: www.naih.hu

