
Zásady ochrany osobních údajů 

Datum přijetí: 20.06.2021  

 

Správce údajů 

Název: Pharmarosa Kft.   
Sídlo společnosti: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Poštovní adresa, vyřizování stížností: 1239 Budapest Ócsai út 2.  
E-mail: info@pharmarosa.com  
Telefonní číslo: 0612876380  
Webové stránky: http://www.pharmarosa.com  

 

Poskytovatel hostingu 

Název: Netteszt Informatikai Kft.  
Poštovní adresa: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.  
E-mailová adresa: info@netteszt.hu  
Telefonní číslo: + 36-1-445-0999  

Popis správy dat prováděné během provozu 
internetového obchodu 

  

 

Informace o používání cookies 

Co je to cookie ? 
 
Správce údajů používá při návštěvě webových stránek tzv. Cookies . Informační balíček skládající se 
z cookie písmen a číslic, že naše webové stránky pošle do vašeho prohlížeče pro účely ukládání některá 
nastavení, což usnadňuje používání našich webových stránek a pomáhají sbírat nějaké relevantní, statistické 
informace o našich návštěvníků.  
Některé soubory cookie neobsahují osobní údaje a nejsou vhodné k identifikaci konkrétního uživatele, ale některé 
obsahují jedinečný identifikátor - tajný, náhodně generovaný sled čísel - který vaše zařízení ukládá, čímž zajišťuje 
vaši identifikaci. Každá doba provozu každého cookie -k (cookies) každého cookie obsahuje popis k (cookies). 
V cookie s mandát a právní základ: 
Právním základem pro zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. A) nařízení je váš souhlas.  

Hlavní funkce souborů cookie používaných webem jsou: 

Cookie Google Analytics : Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům 
webových stránek a aplikací získat přesnější představu o aktivitách svých 
návštěvníků. Služba může používat soubory cookie ke shromažďování informací a hlášení statistik o používání 
webových stránek, aniž by osobně identifikovala návštěvníky Google. Hlavním souborem cookie používaným 
službou Google Analytics je soubor cookie „__ ga “ . Kromě hlášení ze statistik využití webu lze Google Analytics , 
spolu s některými výše popsanými reklamními cookies , použít také k zobrazování relevantnějších reklam ve 
službách Google (jako je Vyhledávání Google) a na celém webu.   
Soubory cookie relace : Tyto soubory cookie ukládají polohu návštěvníka, jazyk prohlížeče, měnu platby, 
životnost při zavření prohlížeče nebo až 2 hodiny.  



Košík Cookie : Zaznamenává produkty vložené do košíku. Doba použitelnosti 365 dní.  
Pixelové kódy na Facebooku ( soubor cookie na Facebooku ), pixelový kód na Facebooku, pro který zpráva 
využívá převody webových stránek, lze sestavit publika a vlastník webu obdrží podrobnou analýzu pomocí údajů 
od návštěvníků webových stránek. Pomocí pixelu na Facebooku můžete návštěvníkům webových stránek na 
rozhraní Facebooku zobrazovat personalizované nabídky a reklamy. Zásady ochrany osobních údajů Facebooku 
si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation  
Pokud nepřijmete používání souborů cookie , nebudou vám některé funkce k dispozici. Vy můžete najít další 
informace o smazání cookies, na následujících odkazech: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-
11   

• 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  

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

Údaje zpracovávané pro účely uzavírání smluv a 
plnění 
Pro uzavření a plnění smlouvy může být implementováno několik případů správy dat. Rádi bychom vás informovali, 
že zpracování údajů týkajících se vyřizování stížností a správy záruk bude probíhat pouze v případě, že uplatníte 
jedno z těchto práv. 
Pokud neprovedete nákup prostřednictvím webového obchodu, jste pouze návštěvníkem webového obchodu, pak 
se vás může vztahovat to, co je napsáno ve správě dat pro marketingové účely, pokud nám dáte souhlas k 
marketingovým účelům. 
Zpracování údajů pro uzavírání a plnění smluv podrobněji: 

 

Kontakt 

Pokud nás například kontaktujete e-mailem, kontaktním formulářem nebo telefonicky s dotazem na 
produkt. Předběžný kontakt není povinný, můžete si jej kdykoli objednat z internetového obchodu, vynechejte jej. 
  
Spravované informace Informace, které 
jste poskytli během kontaktu: Jméno, Adresa , E- mailová adresa, Telefonní číslo 
  
Doba správy 
dat Data jsou uložena až do odvolání. 
  
Právní základ pro správu údajů 
Váš dobrovolný souhlas, který udělujete Správci údajů kontaktováním nás. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 
písm. A) nařízení] 
  

 

Registrace na webových stránkách 

Uložením údajů poskytnutých během registrace může správce údajů poskytnout pohodlnější službu (např. Údaje 
subjektu údajů nemusí být znovu zadávány při opětovném nákupu) . Registrace není podmínkou pro uzavření 
smlouvy.  
  
Spravovaná 
data Během správy dat správce údajů spravuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti 
zakoupeného produktu a datum nákupu. 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie%3Die-11#ie=ie-11
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie%3Die-11#ie=ie-11
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=hu&tl=cs&u=https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies


  
Doba správy 
dat Data jsou uložena až do odvolání. 
  
Právní základ pro zpracování údajů 
Váš dobrovolný souhlas se správcem údajů prostřednictvím registrace [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. 
A) nařízení] 
  

 

Zpracování objednávky 

Během zpracování objednávek jsou pro splnění smlouvy nutné činnosti správy dat. 
  
Spravovaná data 
Během správy dat správce údajů spravuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti 
zakoupeného produktu, číslo objednávky, číslo účtu a datum nákupu. 
Pokud jste zadali objednávku ve webovém obchodě, je pro splnění smlouvy nezbytná správa dat a poskytnutí údajů. 
  
Doba správy 
dat Data jsou uložena až do odvolání. 
  
Právní základ pro správu údajů 
Plnění smlouvy. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení] 
  

 

Vystavení faktury 

Proces správy údajů probíhá za účelem vystavení faktury v souladu se zákonem a splnění povinnosti vést účetní 
doklady. Stv. Podle § 169 odst. 1 až 2 musí společnosti vést účetní doklad přímo a nepřímo podporující účetnictví. 
  
Spravovaná data 
Během správy dat správce údajů spravuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti 
zakoupeného produktu, číslo objednávky, číslo účtu a datum nákupu. 
  
Doba správy dat 
Vystavené faktury jsou vystavovány v souladu se zákonem. Podle § 169 odst. 2 musí být uchováván po dobu 8 let 
od data vystavení faktury. 
  
Právní základ správy dat 
Zákon CXXVII z roku 2007 o DPH. Podle § 159 odst. 1 je vystavení faktury povinné a musí být uchováváno po 
dobu 8 let podle § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví [Správa údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. C) vyhláška]. 
  

 

Správa údajů souvisejících s přepravou zboží 
Proces správy dat probíhá za účelem dodání objednaného produktu. 
  
Spravovaná 
data Během správy dat správce údajů spravuje vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti 
zakoupeného produktu a datum nákupu. 
  
Doba správy 
dat Data jsou uložena až do odvolání. 
  



Právní základ pro zpracování údajů Plnění smlouvy [ Zpracování údajů 
podle čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení]. 

 

Příjemci a zpracovatelé údajů o zpracování údajů souvisejících s 
nákladní dopravou 

Jméno příjemce: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.  
Adresa adresáta: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.  
Telefonní číslo příjemce: 06-29-88-67-00  
E-mailová adresa příjemce je info@gls-hungary.com  
Web příjemce : https : //gls-group.eu/HU/hu/ home 
  
Kurýrní služba se podílí na dodávce objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Kurýrní 
služba zpracovává přijaté osobní údaje v souladu s informacemi o správě dat, které jsou k dispozici na jejích 
webových stránkách. 
  
Jméno příjemce: DPD Hungária Kft.  
Adresa adresáta: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.  
Telefonní číslo příjemce: + 36-1 / 501-6200  
E-mailová adresa příjemce: dpd@dpd.hu  
Web příjemce : https : //www.dpd.com/hu/ 
  
Kurýrní služba se podílí na dodávce objednaného zboží na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Kurýrní 
služba zpracovává přijaté osobní údaje v souladu s informacemi o správě dat, které jsou k dispozici na jejích 
webových stránkách. 
  
  

 

Vyřízení záruky a reklamace 

Záruka a reklamace jsou stanoveny ve vyhlášce 19/2014. (IV. 29.) Vyhláška NGM, která také určuje, jak bychom 
měli vyřídit vaši žádost. 
  
Zpracovaná data 
Během správy dat použije správce údajů vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti 
zakoupeného produktu a datum nákupu, jakož i vyřizuje předmět stížnosti. 
  
Doba zpracování údajů 
Společnost je povinna uchovávat záznamy o záruce nebo reklamaci spotřebitele po dobu tří let od data jejich sběru 
a na žádost orgánu dozoru je předložit. 
  
Právní základ správy údajů Právním základem 
správy údajů je 19/2014. (IV. 29.) Vyhláška NGM [4. § (1) a § 6 odst. 1] [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. 
C) vyhlášky]. 
  

 

Vyřizování dalších stížností spotřebitelů 



K řešení stížností spotřebitelů je zaveden proces správy údajů. Pokud jste nám podali stížnost, je nezbytná správa 
údajů a poskytnutí údajů. 
  
Zpracovaná data 
Během správy dat použije správce údajů vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti 
zakoupeného produktu a datum nákupu, jakož i vyřizuje předmět stížnosti. 
  
Doba zpracování údajů 
Stížnosti na záruku se uchovávají po dobu 5 let v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele. 
  
Právní základ pro správu údajů 
Ať už máte stížnost na své dobrovolné rozhodnutí , pokud nás kontaktujete, CLV z roku 1997 o ochraně 
spotřebitele. Zákon 17 / A. § (7), jsme povinni stížnost uchovávat po dobu 5 let [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 
1 písm. C) vyhlášky]. 

Správa dat pro marketingové účely 

  

 

Správa dat související s odesíláním zpravodaje 

Proces správy dat se provádí za účelem zasílání zpravodajů. 
  
Spravovaná data 
Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo zákazníka. 
  
Doba zpracování údajů Dokud nebude odvolán souhlas subjektu údajů 
. 
  
Právní základ pro zpracování údajů 
Váš dobrovolný souhlas se správcem údajů přihlášením k odběru zpravodaje [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 
písm. A) nařízení] 

Další správa dat 

Pokud si správce údajů přeje provádět další správu údajů, poskytne předběžné informace o základních 
okolnostech správy údajů (právní základ a právní základ správy údajů, účel správy údajů, rozsah zpracovávaných 
údajů, doba trvání správy údajů). 
Informujeme vás, že správce údajů musí vyhovět písemným žádostem úřadů o údaje na základě zákonného 
povolení. Správce údajů informuje společnost Infotv . V souladu s § 15 odst. (2) - (3) vede záznamy (kterému 
orgánu, jaké osobní údaje, na jakém právním základě, kdy byly předány Správcem údajů), jejichž obsah Správce 
údajů poskytuje pokud jeho zveřejnění zákon nevylučuje. 

Příjemci osobních údajů 

 

Zpracování údajů za účelem uložení osobních údajů 

Název zpracovatele dat: Netteszt Informatikai Kft.  
Kontaktní údaje zpracovatele údajů: 
Telefonní číslo: + 36-1-445-0999  
E-mailová adresa: info@netteszt.hu  
Sídlo: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.  
Web: https://netteszt.hu/  
Zpracovatel údajů ukládá osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Nemáte právo na přístup 
k osobním údajům. 



 

Činnosti související se zpracováním údajů 
související s informačními zpravodaji 
Název společnosti provozující systém zpravodaje: Pharmarosa Database  
Sídlo společnosti provozující systém zpravodaje: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Telefonní číslo společnosti provozující systém zpravodaje: 0612876380  
E-mailová adresa společnosti provozující systém zpravodaje: info@pharmarosa.com  
Web společnosti s bulletiny: 
Zpracovatel údajů se podílí na zasílání zpravodajů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Zpracovatel 
údajů přitom spravuje jméno a e-mailovou adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro zasílání zpravodaje . 

 

Správa účetních údajů 

Název zpracovatele údajů: Tax & Recording Hungary Kft.  
Sídlo zpracovatele údajů: 
Telefonní číslo zpracovatele dat:  
E-mailová adresa zpracovatele údajů: oryzsolt@oryzsolt.hu  
Web zpracovatele údajů: 
Datového procesoru podílí na účtování účetních dokladů na základě písemné smlouvy uzavřené se správcem 
údajů . Zpracovatel přitom poskytne jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy v 
souladu s ustanoveními zákona. Bude spravováno po určitou dobu v souladu s § 169 odst. 2, poté bude okamžitě 
zrušeno. 

 

Zpracování údajů o fakturaci 
Název zpracovatele dat: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu  
Sídlo zpracovatele dat: 1031 Budapešť, Záhony utca 7.  
Telefonní číslo zpracovatele dat : + 3630 35 44 789   
E-mailová adresa zpracovatele údajů: info@szamlazz.hu  
Web zpracovatele údajů :  
Zpracovatel údajů se účastní registrace účetních dokladů na základě smlouvy uzavřené se správcem 
údajů. Zpracovatel přitom poskytne jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy v 
souladu s ustanoveními zákona. Bude spravováno po určitou dobu v souladu s § 169 odst. 2, poté bude zrušeno. 

 

Zpracování údajů souvisejících s provozem systému 
CRM 

Název zpracovatele údajů: Pharmarosa Kft.  
Sídlo zpracovatele dat: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Telefonní číslo datového procesoru je 0612876380   
E-mailová adresa zpracovatele dat je info@pharmarosa.com  
Web zpracovatele údajů: 



Dat Procesor se podílí na registraci objednávek na základě smlouvy uzavřené s správce údajů. Zpracovatel přitom 
zpracovává jméno, adresu, telefonní číslo, číslo a datum objednávky subjektu údajů v rámci občanskoprávní 
promlčecí lhůty. 

 

Zpracování údajů souvisejících s online platbami 
Název zpracovatele údajů: OTP Bank Plc.  
Sídlo zpracovatele dat: 161 Budapešť, Nádor utca 16.  
Telefonní číslo zpracovatele dat : 06 -1-473-5000   
E-mailová adresa zpracovatele údajů:  
Web zpracovatele údajů:  
Zpracovatel údajů se účastní provádění online platby na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. Zpracování 
údajů se přitom týkalo fakturačních jmen, jmen a adresy, čísla a data objednávky v občanskoprávní promlčecí době. 
  

 

Vaše práva během správy dat 

Během doby zpracování údajů máte v souladu s ustanoveními této vyhlášky následující práva: 

• právo odvolat souhlas 

• přístup k osobním údajům a informacím o správě údajů 

• právo na opravu 

• omezení správy dat, 

• právo na zrušení 

• právo protestovat 

• právo na přenositelnost. 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, bude to vyžadovat vaši identifikaci a správce údajů s vámi musí 
komunikovat. Proto budete povinni poskytnout osobní údaje pro účely identifikace (identifikace však může být 
založena pouze na informacích, které o vás Správce údajů stejně zpracovává) a vaše stížnosti na správu údajů 
budou k dispozici na e-mailovém účtu Správce údajů ve lhůtě stanovené v tato informace. Pokud jste naším 
zákazníkem a chtěli byste se identifikovat pro účely reklamace nebo záruky, uveďte prosím identifikační číslo vaší 
objednávky. Díky tomu vás také můžeme identifikovat jako zákazníka. 
Na stížnosti týkající se správy dat odpoví správce údajů nejpozději do 30 dnů. 
  

 

Právo odvolat souhlas 

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se správou údajů, v takovém případě budou poskytnuté údaje z našich 
systémů odstraněny. Mějte však na paměti, že v případě nesplněné objednávky může zrušení vést k tomu, že vám 
nebudeme schopni doručit. Kromě toho, pokud již nákup proběhl, nebudeme moci smazat vaše fakturační údaje z 
našich systémů v souladu s účetními pravidly, a pokud nám dlužíte, můžeme je zpracovat v případě odvolání 
souhlasu o oprávněném zájmu na vymáhání pohledávky. 
  

 

Přístup k osobním údajům 



Máte právo dostávat zpětnou vazbu od správce údajů o tom, zda se zpracovávají vaše osobní údaje, a pokud se 
údaje zpracovávají, máte právo: 

• mít přístup ke zpracovávaným osobním údajům a 

• informovat správce údajů o následujících informacích: 

o účely správy údajů; 

o kategorie osobních údajů zpracovávaných o vás; 

o informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, s nimiž nebo se kterými správce údajů 
komunikoval nebo bude komunikovat osobní údaje; 

o zamýšlené období, po které budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria 
pro určení tohoto období; 

o vaše právo požadovat od správce údajů opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních 
údajů, které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů v případě 
zpracování údajů na základě oprávněného zájmu; 

o právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

o pokud od vás nebyly shromážděny údaje, všechny dostupné informace o jejich zdroji; 

o skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud byl takový postup použit), včetně profilování, 
a alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a významu takového 
zpracování údajů a očekávaných důsledcích pro vás. 

Účelem výkonu práva může být zjištění a ověření zákonnosti zpracování údajů, proto může správce údajů v případě 
opakovaných žádostí o informace účtovat za poskytnutí informací spravedlivý poplatek. 
Přístup k osobním údajům zajišťuje Správce údajů zasláním zpracovaných osobních údajů a informací e-mailem 
po vaší identifikaci. Pokud máte registraci, poskytneme vám přístup, abyste mohli po přihlášení do svého 
uživatelského účtu zobrazit a ověřit osobní údaje, které o vás spravujeme. 
Ve své žádosti uveďte, zda požadujete přístup k osobním údajům nebo požadujete informace o správě údajů. 
  

 

Právo na opravu 

Máte právo na žádost správce údajů neprodleně opravit nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. 
  

 

Právo na omezení správy údajů 

Máte právo na žádost správce údajů omezit zpracování údajů, pokud je splněna některá z následujících podmínek: 

• Zpochybňujete přesnost osobních údajů. V takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která 
umožňuje správci údajů zkontrolovat přesnost osobních údajů, pokud lze přesné údaje zjistit okamžitě, k 
omezení nedojde; 

• zpracování dat je nezákonné, ale námitky proti smazání dat z nějakého důvodu (například , protože data 
jsou důležitá pro vás s cílem prosazovat právní nárok ), takže se nemusíte požádat o vymazání údajů, ale 
místo toho požadovat omezení jeho používání; 

• Správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely určeného zpracování údajů, ale požadujete je za 
účelem podání, vymáhání nebo ochrany právních nároků; posedlost 

• Podali jste námitku proti zpracování údajů, ale oprávněný zájem správce údajů může také ospravedlnit 
zpracování údajů. V takovém případě, dokud nebudou mít oprávněné důvody správce údajů přednost před 
vašimi oprávněnými důvody, musí být zpracování údajů omezeno. 

Pokud je zpracování údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány, s výjimkou ukládání, pouze se 
souhlasem subjektu údajů nebo za účelem podání, vymáhání nebo ochrany právních nároků nebo ochrany práv 
jiné fyzické nebo právnické osoby nebo v důležitém veřejném zájmu Unie nebo členského státu. 
Správce údajů vás bude o zrušení omezení správy údajů předem informovat (minimálně 3 pracovní dny před 
zrušením omezení). 
  



 

Právo na vymazání - právo na zapomenutí 

Máte právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal vaše osobní údaje, pokud existuje některý 
z následujících důvodů: 

• osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účel, pro který byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány 
správcem údajů; 

• Odvoláte svůj souhlas a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ; 

• Vznesete námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu a při zpracování údajů 
neexistuje žádný převažující oprávněný důvod (tj. Oprávněný zájem), 

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně správcem údajů a to bylo zjištěno na základě stížnosti, 

• osobní údaje musí být vymazány, aby bylo možné splnit právní povinnost podle práva Unie nebo 
členského státu použitelného na správce údajů. 

Pokud správce údajů z jakéhokoli zákonného důvodu zveřejnil osobní údaje, které o vás zpracovává, a je povinen 
je z jakýchkoli výše uvedených důvodů vymazat, podnikne přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby údaje 
informoval, přičemž vezme v úvahu dostupné technologie a náklady na implementaci další správci údajů, o které 
jste požádali, o vymazání odkazů na dotyčné osobní údaje nebo o kopii či duplikát těchto osobních údajů. 
Vymazání se nepoužije, pokud je vyžadováno zpracování údajů: 

• za účelem výkonu práva na svobodu projevu a informací; 

• plnit povinnost podle práva EU nebo členského státu zpracovávat osobní údaje (jako je fakturace, 
protože uchovávání účtu je vyžadováno zákonem) nebo plnit úkoly ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci svěřené ovladač; 

• podávat, vymáhat nebo bránit právní nároky (např. pokud má správce údajů vůči vám nárok a dosud jej 
nesplnil, nebo se zpracovává stížnost spotřebitele nebo zpracování údajů). 

  

 

Právo protestovat 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší situací na 
základě oprávněného zájmu. V takovém případě Správce osobních údajů nemůže spravovat dále, pokud 
neprokáže, že zpracování donucovací síly je odůvodněno legitimními důvody, které mají přednost před vašimi 
zájmy, právy a svobodami nebo souvisejí s prezentací, výkonem nebo obranou právní nároky. 
 
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získání podniku, máte právo kdykoli vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů, které se vás pro tento účel týkají, včetně profilování, pokud souvisí s přímým 
získáváním podnikání. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého získání 
podniku, osobní údaje již nemusí být pro tento účel zpracovávány. 
  

 

Právo na přenositelnost 

Pokud je zpracování údajů prováděno automaticky nebo pokud je zpracování údajů založeno na vašem 
dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o přijetí vámi poskytnutých údajů správci údajů, které 
vám správce údajů poskytuje v xml Ve formátu JSON nebo CSV . Pokud je to technicky proveditelné, může 
požádat správce údajů, aby údaje v této podobě přenesl jinému správci údajů. 

Automatizované rozhodování 

Máte právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí (včetně profilování) založené pouze na automatizovaném 
zpracování údajů, které by na vás mělo právní účinek nebo by vás ovlivnilo v podobném rozsahu. V takových 
případech přijme správce údajů vhodná opatření k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, 
včetně přinejmenším práva subjektu údajů požadovat u subjektu údajů zásah člověka, vyjádřit své názory a vznést 
námitku proti rozhodnutí. 



Výše uvedené neplatí, pokud rozhodnutí: 

• Nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů; 

• Právo EU nebo členského státu použitelné na správce, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu 
vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; posedlost 

• na základě vašeho výslovného souhlasu. 

Přihlaste se do registru ochrany osobních údajů 

Infotv . V souladu s ustanoveními zákona musel správce údajů oznámit určité operace zpracování údajů do registru 
ochrany údajů. Tato oznamovací povinnost zanikla 25. května 2018. 

Opatření k zabezpečení údajů 

Správce údajů prohlašuje, že přijal příslušná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným 
přístupem, změnami, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i náhodným zničením a 
poškozením a před zneužitím v důsledku změn v použité technologii. 
Správce údajů vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že jeho zpracovatelé údajů přijmou při práci s vašimi osobními 
údaji také vhodná opatření k zabezpečení údajů. 
  

 

Opravné prostředky 

Pokud se domníváte, že správce údajů porušil jakékoli zákonné ustanovení o zpracování údajů nebo nevyhověl 
žádnému z jeho požadavků, může Národní úřad pro ochranu údajů a svobody informací zahájit vyšetřovací řízení 
s cílem ukončit údajné nezákonné zpracování údajů (poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  
Rádi bychom vás také informovali, že v případě porušení zákonných ustanovení o zpracování údajů nebo pokud 
správce údajů nevyhoví žádným z jeho žádostí, může proti němu podat občanskoprávní žalobu .  

Úprava informací o správě dat 

Správce údajů si vyhrazuje právo změnit tyto informace o správě údajů způsobem, který neovlivní účel a právní 
základ správy údajů. Používáním webových stránek po nabytí účinnosti změny přijímáte upravené informace o 
správě dat. 
Pokud si Správce údajů přeje provést další zpracování údajů v souvislosti se shromážděnými údaji za jiným účelem 
než za účelem jejich shromažďování, bude vás před dalším zpracováním údajů informovat o účelu zpracování 
údajů a následujících informacích: 

• doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení doby; 

• právo požadovat od správce údajů přístup, opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, 
které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování údajů na 
základě oprávněného zájmu a požadovat přenositelnost údajů v případě zpracování údajů na základě 
souhlasu nebo smluvního vztahu právo na spravedlnost; 

• v případě zpracování údajů na základě souhlasu můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

• zda je poskytnutí osobních údajů založeno na zákonu nebo na smluvním závazku nebo na předpokladu 
uzavření smlouvy a zda jste povinni poskytnout osobní údaje a jaké mohou být možné důsledky 
nezveřejnění; 

• skutečnost automatizovaného rozhodování (pokud byl takový postup použit), včetně profilování, a 
alespoň v těchto případech srozumitelné informace o použité logice a významu takového zpracování údajů 
a očekávaných důsledcích pro vás. 

Zpracování údajů může začít teprve poté, pokud je právním základem zpracování údajů souhlas, kromě informací 
musíte souhlasit také se zpracováním údajů. 
 
Tento dokument obsahuje všechny relevantní informace o správě dat související s provozem internetového 
obchodu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropské unie (dále jen: nařízení 
GDPR) a CXII z roku 2011. TELEVIZE. (dále: Infotv .). 



  

  

 


