INFORMÁCIÓS ZÁRADÉK
NEWSLETTER
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 2016.04.05.-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
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11/139 székhelyű cég, amely tevékenységének végzésének helyei
•
Grojec, ul. Grojecka 39, 32-566 Alwernia
•
Dąbrowa Górnicza (41-303), ul. Budowlanych 10.
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.
Az Ön Személyes adatait a törvényeknek megfelelően a következő célokból dolgozzák fel:
• A Newsletter küldése hozzájárulás alapján GDPR 6 cikke 1 bek. a) betűje értelmében;
• kereskedelmi információk elektronikus úton hozzájárulás alapján történő küldése a GDPR 6 cikke 1 bek.
a) betűje értelmében az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény
rendelkezéseinek végrehajtásával keretében (Törvényhozási Közlöny 2002. évi 144. szám 1204. pontja,
későbbi módosításokkal).
A személyes adatainak címzettjei a törvény alapján személyes adatok megszerzésére feljogosított jogalanyok
valamint a BLACHPROFIL 2 SP társasággal együttműködő jogalanyok.
Az Ön személyes adatait az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásáig dolgozzák fel.
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.
Önnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül, hogy befolyásolná az adatfeldolgozás jogszerűségét,
amelyet a hozzájárulása alapján hajtottak végre a visszavonása előtt.
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, hogy az adatfeldolgozás
megsérti a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit.

9. Az Ön személyes adatait automatikus döntéshozatalnak alávetik, beleértve a profilozást is. Az automatizált
döntéshozatal a newsletter Blachprofil 2 sp.z o.o. szolgáltatásának szabályzatában meghatározott feltételek
alapján kerül sor és az ilyen feldolgozás következménye a Newsletter -ben található kiválasztott marketing
információ beérkezése, amely nem fog semmiféle jogi következményt jelenteni az Ön részére.

10. Az adatok megadása önkéntes, azonban az adatok meg nem adása azt fogja okozni, hogy az adminisztrátor
képtelen lesz a feladatait elvégezni, azaz a kiválasztott marketing tartalmú NEWSLETTER elküldeni.

