ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(általános a weboldalra)
A 2016 április 27-én kelt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete 13 cikke 1,2 bekezdése, az 2016.05.-én kelt L119 Európai Unió Hivatalos Lapja – a
továbbiakban GDPR – szerint értesítem, hogy:
1. Az Ön személyes adatainak adatkezelője BLACHPROFIL 2 SP. Z O.O 30-527 Kraków, Ul.
Nadwiślańska 11/139 székhelyű cég, amely tevékenységének végzésének helyei
 Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia
 Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
2. Az Adatkezelő kinevezte Wioletta Kaczmarek hölgyet Adatvédelmi Biztost, akivel e-mail:
inspektor@bp2.pl címen lehet kapcsolatba lépni.
Az Adatvédelmi Biztossal a személyes adatok feldolgozásával és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
gyakorlásával kapcsolatos bármely kérdéssel kapcsolatba léphet.
3. Az Ön adatait a következők alapján dolgozzák fel:
 GDPR 6 cikke 1 bek. a) betűje, azaz az érintett hozzájárulása megadása a személyes
adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 GDPR 6 cikke 1 bek. b) betűje, azaz a szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az
egyik fél, akire az adat vonatkozik;
 GDPR 6 cikke 1 bek. c) betűje, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének
céljából.
4. A személyes adatok címzettjei a törvény alapján személyes adatok megszerzésére feljogosított
jogalanyok valamint a BLACHPROFIL 2 SP társasággal együttműködő üzleti vállalkozások ,
amelyek az Adatkezelő nevében dolgozzák fel az adatokat a megfelelő megbízási szerződések
alapján.
5. Az Ön személyes adatait a 3. pontban említett feldolgozási célok eléréséhez szükséges ideig
tárolják, majd a nemzeti levéltári erőforrásokról és archívumokról szóló, az 1983. július 14-i
törvényből következő (1983. évi törvény, Dz.U. (Törvényhozási Közlöny) 38. szám, 173. tétel,
későbbi módosításokkal ) az archiválás végrehajtásához szükséges ideig.
6. Az Önnek joga van:
 GDPR 15 cikke alapján hozzáférésre a személyes adataihoz
 GDPR 16 cikke alapján az adat helyesbítéséhez
 GDPR 17 cikke alapján az adat törléséhez
 GDPR 18 cikke alapján az adatkezelés korlátozásához
 GDPR 21 cikke alapján a tiltakozás benyújtásához
 GDPR 20 cikke szerinti adat átviteléhez.
7. A személyes adatoknak GDPR 6 cikke 1 bek. a) betűje szerinti feldolgozása esetén, Önnek
joga van bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül, hogy befolyásolná az adatfeldolgozás
jogszerűségét, amelyet a hozzájárulása alapján hajtottak végre a visszavonása előtt.
8. Önnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, azaz a Személyes Adat Védelmi
Hivatalának Elnökéhez, amelynek székhelye Varsóban (00-193), ul. Stawki 2, ha úgy gondolja,

9.

hogy az adatfeldolgozás megsérti a személyes adatok védelméről szóló törvény
rendelkezéseit.
Az Ön személyes adatainak megadása kötelező, ha a személyes adatok feldolgozásának alapja
egy törvény vagy a felek között létrejött megállapodás. Ha a személyes adatok feldolgozása
hozzájáruláson alapul, akkor az adatainak megadása önkéntes.

