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Datahantering
Kort
Personuppgifter ska samlas in och behandlas i enlighet med lagen.
DM skicka e-post endast med uttryckliga samtycke. Systemet kan också skicka ett
meddelande utan.
Data lagras så säkert som möjligt.
Personuppgifter till tredje part bara passera litet bidrag.
Någon information läggs till data som lagras på det, om så krävs genom att
skriva till adressen info@banknote.hu.
Strykningen av personuppgifter kan begäras i info@banknote.hu.

Introduktion
BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163
Budapest, 26-32 Cziráki gatan, Ungern, registreringsnummer 01 09 862 912,
momsregistreringsnummer:. 13585349-2-42) (nedan kallat Leverantören, data)
kastar sig under följande prospektet.
Datahantering registreringsnummer: Naihan-73260/2014.
CXII 2011 om rätten till informations självbestämmande och informationsfrihet.
Lag § 20 (1) anges att den registrerade (i detta fall användaren med en
webbutik, nedan kallat användaren) som skall lämnas före starten av
databehandling, datahantering som bygger på samtycke eller obligatorisk .
Den registrerade måste informeras innan databehandlings är klart och i detalj
alla fakta i samband med hantering av data, särskilt datahantering syfte och
rättslig grund för datahantering och databehandling av stödberättigade personer,
längden på datahantering .
Den registrerade måste informeras om Info-TV. Baserat på § 6 (1), som också
använder sig av personuppgifter, även om köpet av samtycke skulle vara omöjliga
eller orimliga kostnader och hanteringen av personuppgifter
• För att uppfylla den rättsliga skyldigheten för registeransvariga som krävs,
eller
• Det är nödvändigt för att ansvarige eller legitima intressen tredje
validerings part och validering av dessa intressen som begränsar rätten till
skydd av persondatahastigheter.
Informationen bör omfatta rättigheter och rättsmedel i samband med datahantering
inblandade.
Om personlig information om de berörda skulle vara omöjliga eller orimliga
kostnader (t.ex. i detta fall en webshop), kan följande information göras till
utlämnande av uppgifter är:
a) dessa uppgifter
b) den påverkade intervall,
c) informationen är avsedd,
d) varaktighet databehandling,
e) Uppgifterna bör ha rätt till personliga registeransvariga,
En beskrivning av de rättigheter och rättsmedel och f) den drabbade
datahantering
g) om databehandlingen är där registreringen dataskydd, registreringsnummer
databehandling.
Vem styr datahantering uppgifter att hantera data följande webbplatser:
banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu,
bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com,
penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu och innehållskrav baserat på ovanstående.
Prospektet finns tillgängligt från följande webbplats:
http://banknote.hu/adatvedelem
Ändringarna träder i kraft i informationsgivning under ovanstående adress. Bakom
informations visa titlarna på varje kapitel rättsligt band.
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Definitioner Begrepp (§ 3)
1 fråga / Användar någon specifik eller identifieras på grundval av
personuppgifter - identifierbar fysisk person - antingen direkt eller indirekt;
Data 2 personer: intressent tillhörande data - särskilt namnet i fråga,
identifiering, och en eller flera karakteristiska fysiska, fysiologiska,
psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet kunskap - och dessa
data är avdragsgill ingående av registrerade;
3. Särskild information:
a) ras, nationalitet, politisk åskådning eller partitillhörighet, religiös eller
filosofisk övertygelse, den intresseorganisation medlemskap, personuppgifter om
sexualliv,
b) hälsotillstånd, personuppgifter om missbruk och straffpersonuppgifter;
4. bidrag: viljan och beslutsamheten hos relevanta frivilliga förklaring,
baserad på lämplig information, och som entydigt samtycker till de
personuppgifter som rör dem - hantera - helt eller täcka vissa verksamheter;
5. protest: Uttalande av parterna, som kritiserar hanteringen av personuppgifter
och efterlyser avskaffandet av datahantering och dataradering behandlas;
6. kontrollenheten är en fysisk eller juridisk person eller juridisk person utan
en kropp som eller som ensamt eller tillsammans med andra, i syfte att
uppgifterna bestämmer, att fatta beslut om datahantering (inklusive instrument
som används) och avrättades, eller en kontrakterade uppgifter processorn driva;
7. Data Management: Oavsett vilken metod som används utförs på data för varje
åtgärd eller serie av åtgärder, i synnerhet insamling, registrering,
organisering, lagring, förändring, användning, polling, överföring, spridning,
samordning, sammanförande, spärrning, radering eller förstöring och för att
förhindra ytterligare användning av data, bilder, ljud eller bildinspelning,
liksom identifiering av personer fysiska egenskaper (såsom fingeravtryck och
handavtryck, DNA-prov och iris bilder.) Inspelning;
8. 'dataöverföring till en tredje part för att göra uppgifterna tillgängliga för
specificerade;
9. avslöjande: utlämnande av uppgifter till någon;
10 dataradering: underlag oigenkännlig på ett sådant sätt att restaurationen
inte längre är möjlig;
11. Databeteckning: de uppgifter i syfte att identifieringsmärkningar att
skilja;
12. adatzárolás: för att ytterligare begränsa hanteringen av tillgången på
uppgifter identifieringsmärkningar slutlig eller definitiv tidsperiod;
13. Data Destruction: fullständig fysisk förstörelse av medier innehållande
data;
14. Uppgiftsbehandling: tekniska uppgifter med anknytning till
uppgiftsbehandling, metoder eller medel, och oberoende av de program som används
för att utföra operationen plats, under förutsättning att de tekniska uppgifter
som utförs på data;
15. Databehandlings fysisk eller juridisk person eller enhet utan en juridisk
person vem eller vilka, enligt sitt kontrakt med den registeransvarige - även på
grundval av bestämmelserna i avtalsrätten samt - bearbetar data;
16. Uppgifter ansvarig: de organ som utför offentliga uppgifter, som
framställdes på elektronisk väg av uppgifter som ska publiceras i allmänhetens
intresse, eller i vilken driften av de data som genereras i detta;
17 informanter: de organ som utför offentliga uppgifter, som - om uppgifterna
inte är ansvariga för själva uppgifterna kommer att publiceras - den tar emot
data från dataägarna publicera platsen;
18 filer: all data behandlas i ett register,
19. tredje part: en fysisk eller juridisk person eller enhet utan en juridisk
person som eller som skiljer sig från den registrerade, den registeransvarige
eller registerföraren;
Den rättsliga grunden för datahantering (5 § 6)
1. Personuppgifter får endast behandlas om
• medgivande från den registrerade eller
• enligt lag eller - på grundval av en handling, enligt definitionen i cirkeln en lokal regeringsdekret ändamål av allmänt intresse.
2. Personuppgifter ska vara, även om köpet av samtycke skulle vara omöjliga
eller orimliga kostnader och hanteringen av personuppgifter
a) är nödvändiga för att uppfylla en rättslig skyldighet för registeransvariga
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eller
begränsande b) inom ramen för den registeransvarige eller en tredje parts
legitima intresse att genomdriva och genomföra dessa intressen som rör skydd av
person rättigheter andel informations.
3. Om, genom eller andra oundvikliga skäl inte kan samtycka till funktionshinder
i fråga kan skydda sig själva eller andra vitala intressen och livet för
människor, fysisk integritet eller tillgångar i omedelbar fara för att felsöka
eller i den utsträckning som krävs för att förhindra under löptiden för avgifts
hindren för att fråga Personuppgifter kan hanteras.
4. ansvarsfriskrivning innehålla 16 år laddad med unga samtycket ska vara
giltigt samtycke eller efter godkännande av det juridiska ombudet krävs inte.
5. Om databehandling baserade på samtycke syftar regulatorn ingått ett
skriftligt utförande av ett kontrakt, skall avtalet även omfatta all nödvändig
information om behandlingen av personuppgifter, måste den registrerade erkänner,
i synnerhet definitionen av behandlat uppgifter , behandlingstiden,
användningsändamål, överföring faktum uppgifter, mottagare processorutnyttjande
faktum. Avtalet ska innehålla all önskvärd tydlighet att undertecknandet av
samtycker till att hantera data som anges i avtalet.
6. Om införandet av personuppgifter samtycke har varit regulatorn av de data som
erhållits i avsaknad av en bestämmelse i lagen annat än
• att säkerställa att gällande rättsliga skyldigheter, eller
• Till den registeransvarige eller tredje person som har ett legitimt intresse
som eftersträvas om det är av intresse att genomdriva denna begränsning av
rätten skyddet av personuppgifter förhållande
Datahantering tilldelas (§ 4 [1] - [2])
1. För att kunna använda personuppgifter endast för bestämda ändamål, utövandet
av rättigheter och skyldigheter. I varje skede av databehandlingen bör uppfylla
målen för databehandling, dataregistrering och förvaltning bör vara rättvis och
laglig.
2. Inga personuppgifter ska behandlas andra än de för vilka dessa uppgifter är
avgörande för att nå målet. De personuppgifter endast i den utsträckning och för
den tid som krävs för att uppnå detta bruk.
De andra principer datahanterings (§ 4 [3] - [4])
Personuppgifterna bevarar sin kvalitet under databehandling, så länge som
dataanslutningen kan återställas. Den berörda personen återställs anslutningen
om den registeransvarige har de tekniska förutsättningarna för restaurering.
Den datahantering ska säkerställas vid riktighet, fullständighet, och - om det
är nödvändigt för att datahantering view - aktuell, och som kan identifieras
endast så länge som krävs för att bearbeta den registrerade.

Funktionell Data Management
1. CXII av 2011 om rätt till informations självbestämmande och
informationsfrihet. Baserat på lag § 20 (1) skall bestämmas inom webbutiken
funktionalitet webb funktion enligt följande:
a) dessa uppgifter
b) den påverkade intervall,
c) informationen är avsedd,
d) varaktighet databehandling,
e) Uppgifterna bör ha rätt till personliga registeransvariga,
Beskrivning av f rättigheter) i det drabbade datahantering.
2. Det faktum att datainsamlingen, området hanteras data: Faktura namn,
kontaktnamn, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer,
transportbenämning, sjöfart kontakt, telefonnummer vid leverans vid
leveransadress, inköpsdatum , tidpunkten för köpet IP-adress.
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3. rad intressenter: alla intressenter registrerade webbutiken webbplats.
4. Syftet med datainsamlingen: Webbplats full användning av tjänsten, till
exempel. Skapa ett avtal om tjänster, fastställande av innehållet, redigering,
att övervaka genomförandet av de fakturerade avgifter därunder, samt validera
krav och hantera alla personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrev beviljats.
5. Varaktighet för datahantering, tidsfristen för dataradering: Strykningen av
registreringen omedelbart. Utom när det gäller räkenskapshandlingar, som C 2000
på grundval av § 169 i lagen om redovisning (2) denna information måste hållas
under 8 år.
Redovisning dokument direkt och indirekt stödja bokföringskonton (inklusive
huvudbokskonton, analytiska och detaljerade register samt) måste vara läsbart
format i minst 8 år, baserat på bokföringen hålls för mätnormal sätt.
6. uppgifter har rätt att veta eventuell identitet flygledare: personuppgifter
om den registeransvarige att hantera personal, med hänsyn till dessa principer.
7. Framläggande av rätten till de registrerade för datahantering: Strykningen av
personuppgifter, kan initiera eller ändra drabbade på följande sätt:
- Stolpen 1163 Budapest, 26-32 Cziráki gatan. adress
- Info@banknote.hu via e-post e-postadress.
8. Den rättsliga grunden för datahantering: användarens samtycke, Infotv. CVIII
2001 om vissa aspekter § 5 (1) och elektronisk handelstjänster och
informationssamhällets tjänster. Lagen (. Nedan Styra klart tv) 13 / A. § (3):
Tjänsten för tillhandahållande av tjänster för att hantera personuppgifter som
ger tjänsten är tekniskt nödvändigt. Tjänsten i fråga om andra förhållanden
identiska de väljas i vilket fall som helst krävs för att driva den utrustning
som används vid tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster, så att
behandlingen av personuppgifter ges endast om det är att tillhandahålla tjänster
och uppfyller övriga mål anges i denna lag har krävt, men i detta fall endast i
den omfattning och tid som krävs.
Principer för funktionell datahantering (undvika tv. 13 / A)
1. Tjänsteleverantören kan hantera personlig identifieringsinformation, adress
och datum för delgivningen använda uppgifter om hur länge och platsrelaterad
informationssamhällets tjänster i syfte att ta hänsyn till avgifter från ett
avtal om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster fakturering.
2. tjänsteleverantör för tillhandahållande av tjänster för att hantera
personuppgifter som ger tjänsten är tekniskt nödvändigt. Tjänsten i fråga om
andra förhållanden identiska de väljas i vilket fall som helst krävs för att
driva den utrustning som används vid tillhandahållandet av
informationssamhällets tjänster, så att behandlingen av personuppgifter ges
endast om det är att leverera service och uppfyllandet av andra mål i stut klart
av lagen nödvändigtvis, men i detta fall endast i den omfattning och tid som
krävs.
3. Tjänsten för något ändamål andra uppgifter om användningen av tjänsten - och
därmed öka effektiviteten hos vissa tjänster som riktar sig till mottagarens
elektroniska reklam eller andra mottagare leverans av innehåll, för
marknadsundersökningar - endast hanterbar grund med den tidigare definitionen av
uppgifter Mål flöde och mottagarens medgivande.
Före och under användning av tjänsten mottagaren 4. användning av
informationssamhällets tjänster måste säkerställas att databehandlings förbjuda.
5. Den behandlade informationen från misslyckande kontrakt skapande, uppsägning
av avtalet, och efter fakturering. Information måste tas bort om målet
dataflödet försvinner eller när mottagaren ger. Lagen om inte annat föreskrivs i
de uppgifter torka utföras omedelbart.
6. Tjänsteleverantören ska se till att före och under användning av mottagaren
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av belastningen av informationssamhällets tjänster kan få veta att tjänsten är
datahantering syften till vilka typer av data, inklusive hanteringen av en
mottagare direkt inte är relaterade till uppgifter.

Cookies (kakor) Behandling
1. CXII av 2011 om rätt till informations självbestämmande och
informationsfrihet. Baserat på lag § 20 (1) skall bestämmas inom förvaltningen
webshop cookie-data följande webbplats:
a) dessa uppgifter
b) den påverkade intervall,
c) informationen är avsedd,
d) varaktighet databehandling,
e) Uppgifterna bör ha rätt till personliga registeransvariga,
Beskrivning av f rättigheter) i det drabbade datahantering.
2. Webáruházakra typisk kaka som kallas "användning lösenordsskyddad
sessionscookie", "bör varukorgen Cookies" och "säkerhets cookies", som inte
behövs för att använda för att be om medgivande från de registrerade.
3. Det faktum att datahantering, området hanteras data: den unika
identifikationsnummer, datum, tider
4. Den berörda befolkningen: alla relevanta besökare.
5. Syftet med datahantering: användare identifiera "kundvagnen" registrering och
spårning av besökare.
6. Varaktighet av datahantering, dataradering Tidsfristen för den tid
datahantering för sessionscookies slutförandet av besökta webbplatser, medan i
händelse av ihållande cookies senaste 2 åren.
7. Data har rätt att veta eventuell identitet flygledare: personuppgifter om den
registeransvarige att hantera personal, med hänsyn till dessa principer.
8. Framläggande av rätten till de registrerade för datahantering: Den
registrerade skall ha möjlighet att ta bort dina cookies i webbläsarens Verktyg
/ Alternativ menyn, vanligtvis under menyn sekretessinställningar.
9. Data Management Rättslig grund av kontakterna från samtycke krävs om det enda
syftet med att använda cookies specifikt efterfrågas av via ett elektroniskt
kommunikationsnät överföring av en kommunikation eller att abonnenten eller
användaren av en informationssamhällets tjänster tillhandahålls till operatören
nödvändigtvis .
10. Frekvensen av besökare till webben med Google Analytics för att mäta
tjänsten. När du använder tjänsten överförs data. De överförda data som
identifierar den berörda personen inte är lämpligt. Den Goggle sekretesspolicy
för mer information se http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
11. Användning av banan efter Google Adwords ommarknadsföring kod. Remarketing
är en funktion som låter webben för användare som tidigare har besökt platsen
för att visa relevanta annonser, medan Google Display Network-webbplatser i
andra webbläsare. Remarketing kod använder cookies för besökare att underteckna.
De besökande webshop användarna kan inaktivera dessa cookies och annan
information relaterad till hantering av data Goggle kan läsa följande adresser:
http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ och https://support.google. com
/ analytics / svara / 2700409:e Om användaren inaktiverar Remarketing cookies,
kommer de inte att visas i webáruháztól personliga erbjudanden.
Nyhetsbrev DM-aktivitet
1. XLVIII från 2008 om Viktiga affärsvillkor reklam och begränsningar av varje.
Användaren uttryckligen i förväg och kan bidra till innebörden av § 6 i lagen är
att erbjuda sina reklamtjänster, andra transporter under registrering anges
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sökning tillgången.
2. Dessutom, kunden att hålla denna information i åtanke bestämmelserna kan
bidra till att hantera personlig information som krävs för tjänsten att skicka
kampanjerbjudanden.
3. Tjänsten inte skicka oombedda kommersiella meddelanden, och
användarbegränsning och utan motivering, att välja gratis för att skicka
erbjudanden. I detta fall, alla tjänster - är reklam som krävs för att skicka
meddelanden - personuppgifter tas bort från registret av reklam och andra
erbjudanden är inte ute efter en användare. Användar avsluta prenumerationen
genom att klicka på reklam länken i meddelandet.
4. CXII av 2011 om rätt till informations självbestämmande och
informationsfrihet. Baserat på lag § 20 (1) måste definieras i datahanterings
nyhetsbrev skickas till:
a) dessa uppgifter
b) den påverkade intervall,
c) informationen är avsedd,
d) varaktighet databehandling,
e) Uppgifterna bör ha rätt till personliga registeransvariga,
Beskrivning av f rättigheter) i det drabbade datahantering.
5. Datahantering själva verket utbud av förvaltade uppgifter: namn,
e-postadress, datum, tid.
6. Den drabbade befolkningen: alla inblandade i nyhetsbrev abonnenter.
7. Syftet med behandlingen: skicka elektroniska meddelanden som innehåller
reklam för de berörda att ge information om aktuell information, produkter,
kampanjer, nya funktioner, etc.
8. varaktighet datahantering, dataradering Tidsfristen för återkallande av
samtycke uttalande, är att gå ur datahantering.
9. Data potentiella regulatorer personen har rätt att veta: De personuppgifter
datahanterings personal att hantera, med hänsyn till dessa principer.
10. En beskrivning av vilka rättigheter de registrerade i samband med
datahantering: Frågan när som helst, utan kostnad avbeställa från nyhetsbrevet.
11. Den rättsliga grunden för datahantering: frivilligt samtycke från Infotv.
XLVIII från 2008 om § 5 (1) i reklam och marknadsföring av vissa grundläggande
villkor och begränsningar. Lag § 6 (5):
Annonsören, reklam operatör och reklam utgivare - kommer att leda dem till den
person som gör deklarationen bidragsgivare persondataposter - allmänt anges i
medgivandet. Reklam för mottagaren - - registreras i registret över data kan
överföras endast med förhandsgodkännande från den berörda bara för deras
bidragande person som förklarats sitt tillbakadragande hanterbara och tredje
parter.
Överföring
1. CXII av 2011 om rätt till informations självbestämmande och
informationsfrihet. Baserat på lag § 20 (1) skall bestämmas inom webbutiken
platsen för överföring, följande verksamheter:
a) dessa uppgifter
b) den påverkade intervall,
c) informationen är avsedd,
d) varaktighet databehandling,
e) Uppgifterna bör ha rätt till personliga registeransvariga,
Beskrivning av f rättigheter) i det drabbade datahantering.
2. Det faktum att datahantering, utbudet av hanterade uppgifter. Omfattningen av
de överförda data för att hantera leverans: namn, adress, telefonnummer,
modellnamn, skuldbeloppet.
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Omfattningen av de uppgifter som överförs till onlinebetalningstransaktion:
Namn, adress, transaktionsbeloppet, transaktionsposter.
3. rad intressenter: alla intressenter som begär hemleverans / online shopping.
4. Målet för datahantering: måltid leveranser av beställda produkten / online
shopping transaktion.
5. Perioden för datahantering, dataradering Tidsfristen för leverans /
prenumerera varar parter.
6. uppgifter har rätt att känna möjligt styrenheter personen: De personuppgifter
som hanteras med avseende på dessa principer:
DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk gatan. 14
Tel: +36 1 501 6204
Fax: +36 1 501-6214
E-post: dpd@dpd.hu
Villkor: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC
GLS General Logistics Systems Ungern Parcel Logistics Kft.
H-2351 Alsónémedi, Europa u. 2:a
Integritetspolicy: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html
UPS Hungary Kft.
2220, väg Lőrinci 61:e
Tel:. 06 40 98 98 98 (från Ungern endast)
Tel. +36 1 877 0000
Fax: + 36 1 877 0114
CIB Bank Zrt.
Adress: 1027 Budapest, Medve U. 4-14.
Postadress: 1537 Budapest, Pf 394 ..
Tel: (36-1) 423-1000
E-postadress: cib@cib.hu
Webbplats: www.cib.hu
Integritetspolicy: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index
Server Hosting:
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
E-postadress: info@deninet.hu
Tekniska frågor: help@deninet.hu
7. Framläggande av rätten till de registrerade för datahantering:
Försäkringsgivaren kan begära hemleverans / nätet prenumerationstjänst
controller så snart radering av personuppgifter.
8. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter: användarens samtycke,
Infotv. CVIII 2001 om vissa aspekter § 5 (1) och elektronisk handelstjänster och
informationssamhällets tjänster. Lag 13 / A. § (3).
Sekretess (§ 7)
1. Den registeransvarige är skyldig att uppgiftsbehandling utformas och
genomförs för att säkerställa skyddet av den privata sfären av de berörda
personerna.
2. Den registeransvarige och verksamhetsområde av behandlingen måste garantera
säkerheten för data måste också vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska
åtgärder och fastställa arbetsordning som är nödvändiga för Info TV., Liksom
andra uppgifter och hemligheter skyddsbestämmelser träda i kraft.
3. Uppgifterna bör skyddas genom lämpliga åtgärder, i synnerhet mot obehörig
åtkomst, ändring, utlämnande, utplåning eller förstöring, liksom oavsiktlig
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förstörelse och skador, och bli otillgängliga följd av förändringar i den teknik
som används mot.
Det måste tillhandahålla lämpliga tekniska lösningar för att skydda 4. De olika
registren hanteras elektroniskt datamängder att de uppgifter som finns i
registren - utom om det är tillåtet enligt lag - inte är direkt sammanlänkade
och frågan för först.
5. Under den automatiserade behandlingen av personuppgifter för att säkerställa
den registeransvarige och dataprocessorn ytterligare åtgärder
a. förhindra obehörigt datainmatning;
b. förhindra användningen av ett automatiskt databehandlingssystem genom
dataöverföringsutrustning av obehöriga personer som använder;
c. det är möjligt att kontrollera och fastställa till användningen av
personuppgifter kommunikationsutrustning som vidarebefordrades till myndigheter
eller framåt;
d. att kontrollera och fastställa vilka personuppgifter, när och av vem de
automatiska databehandlingssystem;
e. återvinning av de installerade systemen och i händelse av fel
f. att uppkomsten av fel i automatiserad behandling rapport görs.
6. Den registeransvarige och registerföraren måste vara tekniken för att
bestämma den nuvarande nivån på utveckling och tillämpning av åtgärder för
säkerheten i datavyn. Fler datahanteringslösningar som är möjliga bör väljas för
att säkerställa en högre nivå på skyddet av personuppgifter, om inte
oproportionerliga svårigheter för den registeransvarige.

Registrerades rättigheter (14 §19)
1. Den berörda kan ansöka om tjänsteleverantören att ge behandlingen av deras
personuppgifter uppgifter, begära rättelse av personuppgifter och begära
personuppgifter - med undantag av obligatorisk datahantering - utplåning eller
blockering.
2. På begäran av den berörda ger styrningsinformation som den avser behandlas
eller behandlas av en kontrakterad dataprocessor uppgifter, deras källa och
syftet med datahantering, grunder och varaktighet databehandling namn, adress
och verksamhet i samband med uppgifter förvaltning, och - det personliga
engagemang Vid överföring av data - den rättsliga grunden för överföring och
mottagaren av.
3. Den registeransvarige för dataöverföring laglighets verifiering och för
informationen i fråga leder till överföring post som innehåller datum för de
personuppgifter som den förvaltar överföringen av data till den rättsliga
grunden och mottagaren av definitionen av omfattningen av personuppgifter som
överförs och de uppgifter som föreskriver annan information som krävs enligt
lag.
4. Den registeransvarige skall kortast tid från inlämnandet av ansökan, men
senast inom 30 dagar, i begriplig, begäran om detta till den berörda att lämna
informationen skriftligt. Informationen är fri.
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