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A személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó eljárás
2018. május 25-én érvénybe lépett és
alkalmazáskötelessé vált a 679/2016-os, a
magánszemélyek személyes jellegű adatainak
begyűjtését és feldolgozását, illetve ezen adatok
szabad forgalmát szabályozó Európai Rendelet
(Szabályzat).
E Szabályzat legfontosabb célja a személyes adatok
védelmezése szintjének növelése, valamint egy olyan
bizalmi légkör megteremtése, amely lehetővé teszi
minden személy számára, hogy saját adatai felett
ellenőrzést gyakorolhasson.
A teljes időszak alatt, amikor is személyes adatait
begyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk, a Szabályzat
minden
előírását
tiszteletben
tartjuk
és
végrehajtjuk.
Helyénvalónak tarjuk, hogy tájékoztassuk Önöket
arról, hogyan védjük személyes adataikat, illetve
hogyan alkalmazzuk a Szabályzat előírásait.
1. Milyen természetű
dolgozunk fel?

személyes

adatokat

Az általunk begyűjtött, tárolt és feldolgozott
személyes adatok a következők: családnév,
keresztnév, postacím, telefonszám és e-mail-cím.
Mindezeket az adatokat csak azután használjuk fel,
hogy Önök erre közvetlen módon felhatalmaztak
bennünket.
2. Hogyan gyűjtjük be az Önök adatait?
Személyes adataikhoz a megrendelő szelvények
alapján jutunk hozzá, amelyek segítségével egy
ügyfél-fiókot nyitunk az on-line üzletünkben, vagy
pedig egy telefonos megrendelést követően.
3. Hogyan dolgozzuk fel az Önök adatait, és milyen
céllal?
Az Önök által rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat azzal a céllal dolgozzuk fel, hogy tudomásul
vehessük megrendeléseiket, kiküldhessük azokat, és
személyre szabott, igényeiknek a leginkább
megfelelő szolgáltatásokat nyújthassunk Önöknek.
Ennek, valamint a közvetlen marketing hatékonysága
érdekében mindig figyelembe fogjuk venni az Önök
kéréseit.
4. Személyes adataik harmadik fél felé történő
továbbítása
Hogy minél versenyképesebb szolgáltatásokban
részesíthessük Önöket, és teljesíthessük a ránk
háruló törvényes kötelezettségeket, valamint egyéb
jogos és indokolt célok elérése érdekében
megtörténhet, hogy továbbítani fogjuk személyes
adataikat a hivatalos hatóságoknak, illetve azon

általunk megbízott jogi személyeknek, akikre
bizonyos szolgáltatások kivitelezését bíztuk Románia
területén, vagy az ország határain kívül, az Európai
Unióban, annak feltétlen biztosítása mellett, hogy
személyes adataik továbbra is biztonságban vannak.

adataikat, amelyeket előzőleg a tudomásunkra
hoztak. Kérhetik ezt olyan formátumban, amely
automatikus módon elolvasható, vagy kérhetik, hogy
személyes adataikat egy másik adatfeldolgozóhoz
továbbítsuk.

Ahhoz, hogy termékeinket eljuttathassuk Önökhöz,
az Önök által rendelkezésünkre bocsátott személyes
adataik egy részét továbbítjuk a Román
Postahivatalnak, a Fan Courier és BooKurier
futárszolgálatnak. Ezek a vállalatok biztosítják
termékeink házhoz szállítását.

6.7. – A feljelentéshez való jog. Észrevételeiket,
adataik
feldolgozásának
módjára
vonatkozó
nemtetszésüket a Személyes Adatok Feldolgozását
Felügyelő Országos Hatóságnál jelezhetik.

5. Mennyi ideig tároljuk, illetve dolgozzuk fel
személyes adataikat?
Az Önök személyes adatait mindaddig tároljuk,
illetve feldolgozásra készenlétben tartjuk, míg
szerződéses viszonyban állunk Önökkel, illetve Önök
nem
jelzik,
hogy
változtatni
szeretnének
együttműködésünk feltételein. Ez úton értesítjük
Önöket, hogy lehetőségük van kérni tőlünk összes
személyes adataik törlését az adatbázisunkból,
kivéve azokat az eseteket, amelyekre az érvényben
lévő törvényes előírások különleges adattárolási és
archiválási kötelezettségeket kérnek tőlünk.
6. Melyek az Önök jogai, és hogyan élhetnek ezen
jogaikkal?
A Szabályzat érvénybelépésétől kezdődően az addigi
jogaik mellett további jogokkal élhetnek. Az
alábbiakban közzé tesszük jogaik teljes listáját:
6.1. – Az információhoz való jog. Információkat
kérhetnek arra vonatkozóan, hogy miként tároljuk és
dolgozzuk fel személyes adataikat.
6.2. – A helyesbítéshez való jog. Pontatlan személyes
adataikat kiegészíthetik, módosíthatják.
6.3. – A személyes adatok törléséhez való jog. Abban
az esetben, ha adataikat törvénytelen módon
használták fel, illetve egyéb, törvény által előírt
esetekben kérhetik személyes adataiknak a
nyilvántartásunkból való törlését.
6.4. – Az adatok feldolgozásának korlátozásához való
jog. Jogukban áll kérni adataik feldolgozásának
korlátozását,
amennyiben
vitatják
adataik
pontosságát, illetve egyéb, a törvény által
megengedett esetekben.
6.5. – Az ellenálláshoz való jog. Jogukban áll
ellenezni adataik tárolását és feldolgozását. Ez
különösképpen azokra az adatokra vonatkozik,
amelyek feldolgozása legitim érdekeinket szolgálja.
6.6. – Az adatok hordozhatóságához való jog.
Bizonyos feltételek között kikérhetik személyes

6.8. – A beleegyezés visszavonásához való jog. Abban
az esetben, ha személyes adataik feldolgozásához a
beleegyezésüket adták, bármikor visszavonhatják
jóváhagyásukat. Hozzájárulásuk visszavonásának
csak a jövőre nézve lesz következménye, a
visszavonásig feldolgozott adataik továbbra is
érvényben maradnak.
6.9. – Az automatikus adatrögzítéshez járuló további
jogok. Kérhetik az emberi beavatkozást az adatok
rögzítésének folyamatában, kifejezhetik erre
vonatkozó saját nézőpontjukat, és megtámadhatják a
döntést.
Ezen jogaik érvényesítését egyenként vagy
halmozottan is kérhetik. Forduljanak hozzánk e
tekintetben egy kéréssel a székhelyünkön:
Pantelimon, str. Cernica nr. 101, Ilfov, vagy e-mailen:
dpo@viatasisanatate.ro
Vállalatunk kinevezett egy személyt, aki a személyes
adatok
begyűjtésének,
tárolásának
és
feldolgozásának
feladatáért
felel.
Bármilyen
kérdésük van, ami adataik biztonságát illeti, kérés
formájában forduljanak hozzánk a fentebb említett
két lehetőség egyikével élve.
Nem utolsó sorban tudniuk kell, hogy az
adatfeldolgozásra vonatkozó teljes és állandóan
frissített információk a weboldalunkon
is
megtalálhatók: https://www.viatasisanatate.ro
Egyet értek azzal, hogy a „Viață și Sănătate” Kiadó
feldolgozza az űrlapon feltüntetett személyes
adataimat.
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