
Privacybeleid 

Datum goedkeuring: 06/20/2021  

 

Gegevensbeheerder 

Naam: Pharmarosa Kft.   
Hoofdkantoor: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Postadres, klachtenbehandeling: 1239 Budapest Ócsai út 2.  
E-mail: info@pharmarosa.com  
Telefoonnummer: 0612876380  
Website: http://www.pharmarosa.com  

 

Hostingprovider 

Naam: Netteszt Informatikai Kft.  
Postadres: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.  
E-mailadres: info@netteszt.hu  
Telefoonnummer: + 36-1-445-0999  

Beschrijving van het gegevensbeheer dat wordt 
uitgevoerd tijdens de werking van de webshop 

  

 

Informatie over het gebruik van cookies 

Wat is een cookie ? 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij het bezoeken van de website gebruik van 
zogenaamde cookies . Het informatiepakket bestaat uit koekje letters en cijfers die onze website stuurt naar uw 
browser voor het doel van het opslaan van bepaalde instellingen, het vergemakkelijken van het gebruik van onze 
website en het helpen om een aantal relevante statistische informatie over onze bezoekers te verzamelen.  

Sommige cookies bevatten geen persoonlijke informatie en zijn niet geschikt om een individuele gebruiker te 
identificeren, maar sommige bevatten een unieke identificatie - een geheime, willekeurig gegenereerde reeks 
getallen - die op uw apparaat wordt opgeslagen, waardoor uw identificatie gegarandeerd is. Elke cookie -k 
(cookies) bedrijfsduur van elke cookie bevat de beschrijving voor k (cookies). 
Het mandaat van de cookie en de rechtsgrond: 

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder a), 
van de verordening is uw toestemming.  

De belangrijkste kenmerken van de cookies die door de 
website worden gebruikt, zijn: 

Google Analytics- cookie : Google Analytics is de analysetool van Google die website- en applicatie-eigenaren 

helpt een nauwkeuriger beeld te krijgen van de activiteiten van hun bezoekers. De service kan cookies gebruiken 
om informatie te verzamelen en statistieken te rapporteren over het gebruik van de website zonder bezoekers aan 
Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt, is de 
"__ ga " -cookie . Naast rapportage op basis van statistieken over sitegebruik, kan Google Analytics , 



samen met enkele van de hierboven beschreven advertentiecookies , ook worden gebruikt om relevantere 
advertenties weer te geven op Google-producten (zoals Google Zoeken) en op internet.   

Sessie cookies : deze cookies locatie van de bezoeker, browser taal, betalingsvaluta, leven wanneer de browser 
wordt afgesloten, of maximaal 2 uur.  
Basket Cookie : Registreert producten die in de winkelwagen zijn geplaatst. 365 dagen houdbaar.  

Facebook-pixels (de Facebook- cookie ) Facebook-pixelcode, waarvoor het rapport de websiteconversies 

gebruikt, het publiek kan worden samengesteld en de site-eigenaar een gedetailleerde analyse ontvangt met behulp 
van gegevens van de websitebezoekers. Met behulp van de Facebook-pixel kunt u gepersonaliseerde 
aanbiedingen en advertenties tonen aan de bezoekers van de website op de Facebook-interface. U kunt het 
privacybeleid van Facebook hier lezen: https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Als u het gebruik van cookies niet accepteert , zijn bepaalde functies niet voor u beschikbaar. U kunt meer 
informatie vinden over het verwijderen van cookies via de volgende links: 

 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  

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

Gegevens die worden verwerkt voor contract- en 
prestatiedoeleinden 

Er kunnen verschillende gevallen van gegevensbeheer worden geïmplementeerd voor het sluiten en uitvoeren van 
het contract. Wij willen u erop wijzen dat gegevensverwerking met betrekking tot klachtenafhandeling en 
garantiebeheer alleen plaatsvindt als u een van deze rechten uitoefent. 

Als je niet via de webshop een aankoop doet, ben je alleen bezoeker van de webshop, dan kan wat er in het 
gegevensbeheer voor marketingdoeleinden staat op jou van toepassing zijn, als je ons toestemming geeft voor 
marketingdoeleinden. 

Gegevensverwerking voor het sluiten en uitvoeren van contracten in meer detail: 

 

Contact 

Bijvoorbeeld, als u contact met ons op via e-mail, contact formulier, of telefoon met een vraag over een 
product. Voorafgaand contact is niet verplicht, u kunt het op elk moment via de webshop bestellen, zonder het te 
vermelden. 
  
Beheerde informatie 
De informatie die u tijdens het contact heeft verstrekt: naam, adres , e-mailadres, telefoonnummer 
  
Duur 
van gegevensbeheer De gegevens worden bewaard totdat ze worden ingetrokken. 
  
Juridische basis voor gegevensbeheer 
Uw vrijwillige toestemming, die u aan de gegevensbeheerder geeft door contact met ons op te 
nemen. [Gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening] 

  

 

Registratie op de website 

https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=nl&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=auto&tl=nl&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=auto&tl=nl&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=auto&tl=nl&u=https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=nl&u=https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=nl&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://translate.google.com/translate?hl=hu&prev=_t&sl=auto&tl=nl&u=https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies


Door de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt op te slaan, kan de verantwoordelijke voor de verwerking 
een gemakkelijkere service bieden (de gegevens van de betrokkene hoeven bijvoorbeeld niet opnieuw te worden 
ingevoerd bij een nieuwe aankoop) Registratie is geen voorwaarde voor het sluiten van een contract.  
  
Gegevensbeheer 
Tijdens gegevensbeheer beheert de gegevensbeheerder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de 
kenmerken van het gekochte product en de aankoopdatum. 
  
Duur 
van gegevensbeheer De gegevens worden bewaard totdat ze worden ingetrokken. 
  
Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 
Uw vrijwillige toestemming aan de gegevensbeheerder door middel van registratie [gegevensverwerking op grond 
van artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening] 

  

 

Orderverwerking 

Tijdens het verwerken van bestellingen zijn datamanagementactiviteiten vereist om het contract na te komen. 
  
Beheerde gegevens 
Tijdens het gegevensbeheer beheert de Gegevensbeheerder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de 
kenmerken van het gekochte product, het bestelnummer , het rekeningnummer en de aankoopdatum. 

Indien u een bestelling heeft geplaatst in de webshop is datamanagement en het verstrekken van gegevens 
essentieel voor het nakomen van de overeenkomst. 
  
Duur 
van gegevensbeheer De gegevens worden bewaard totdat ze worden ingetrokken. 
  
Wettelijke basis voor gegevensbeheer 
Uitvoering van het contract. [Gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening] 

  

 

Uitgifte van de factuur 

Het gegevensbeheer vindt plaats om een factuur uit te reiken in overeenstemming met de wet en om te voldoen 
aan de verplichting om boekhoudkundige documenten bij te houden. De Stv. Op grond van artikel 169 (1) - (2) 
moeten bedrijven het boekhoudkundige document direct en indirect bijhouden ter ondersteuning van de 
boekhouding. 
  
Beheerde gegevens 
Tijdens het gegevensbeheer beheert de Gegevensbeheerder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de 
kenmerken van het gekochte product, het bestelnummer , het rekeningnummer en de aankoopdatum. 
  
Duur van datamanagement 
De verstrekte facturen worden opgesteld in overeenstemming met de wet. Overeenkomstig artikel 169, lid 2, moet 
het worden bewaard gedurende 8 jaar vanaf de datum van uitgifte van de factuur. 
  
Rechtsgrondslag van de gegevensbeheerwet 
CXXVII van 2007 op de btw. Op grond van artikel 159, lid 1, is het uitreiken van een factuur verplicht en moet deze 
8 jaar worden bewaard op grond van artikel 169, lid 2, van wet C van 2000 inzake boekhouding [gegevensbeheer 
op grond van artikel 6, lid 1, onder c), van het besluit]. 

  

 



Gegevensbeheer met betrekking tot het vervoer van 
goederen 

Het datamanagementproces vindt plaats om het bestelde product te kunnen leveren. 
  
Gegevensbeheer 
Tijdens gegevensbeheer beheert de gegevensbeheerder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de 
kenmerken van het gekochte product en de aankoopdatum. 
  
Duur 
van gegevensbeheer De gegevens worden bewaard totdat ze worden ingetrokken. 
  
Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Uitvoering van het contract [ Gegevensverwerking 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening]. 

 

Ontvangers en gegevensverwerkers van gegevensverwerking met 
betrekking tot vrachtvervoer 

Naam van de geadresseerde: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logismi Kft.  
Adres van de geadresseerde: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.  
Telefoonnummer van de ontvanger: 06-29-88-67-00  
Het e-mailadres van de ontvanger is info@gls-hungary.com  
De ontvanger van de website: https : //gls-group.eu/HU/hu/ huis 
  
De koeriersdienst neemt deel aan de levering van de bestelde goederen op basis van het contract dat is gesloten 
met de gegevensbeheerder. De koeriersdienst behandelt de ontvangen persoonlijke gegevens in overeenstemming 
met de gegevensbeheerinformatie die beschikbaar is op haar website. 
  
Naam van de geadresseerde: DPD Hungária Kft.  
Adres van de geadresseerde: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.  
Telefoonnummer ontvanger: + 36-1 / 501-6200  
E-mailadres van de ontvanger: dpd@dpd.hu  
Ontvanger website: https : //www.dpd.com/hu/ 
  
De koeriersdienst neemt deel aan de levering van de bestelde goederen op basis van het contract dat is gesloten 
met de gegevensbeheerder. De koeriersdienst behandelt de ontvangen persoonlijke gegevens in overeenstemming 
met de gegevensbeheerinformatie die beschikbaar is op haar website. 
  

  

 

Afhandeling van garantie- en garantieclaims 

De garantie- en garantieclaims zijn uiteengezet in Decreet 19/2014. (IV. 29.) NGM-besluit, dat ook bepaalt hoe we 
uw claim moeten behandelen. 
  
Verwerkte gegevens 
Tijdens het gegevensbeheer gebruikt de gegevensbeheerder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de 
kenmerken van het gekochte product en de aankoopdatum, evenals behandelt het onderwerp van de klacht. 
  



Duur van de gegevensverwerking 
Het bedrijf is verplicht om het register van de garantie- of garantieclaim van de consument gedurende drie jaar 
vanaf het moment van verzamelen te bewaren en dit op verzoek van de toezichthoudende autoriteit te overleggen. 
  
Wettelijke basis van gegevensbeheer De wettelijke basis 
van gegevensbeheer is 19/2014. (IV. 29.) NGM-besluit [4. § (1) en § 6 (1)] [gegevensverwerking overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder c), van het decreet]. 

  

 

Behandeling van overige klachten van consumenten 

Het gegevensbeheerproces is aanwezig om klachten van consumenten af te handelen. Als u een klacht bij ons 
heeft ingediend, is datamanagement en het verstrekken van gegevens essentieel. 
  
Verwerkte gegevens 
Tijdens het gegevensbeheer gebruikt de gegevensbeheerder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de 
kenmerken van het gekochte product en de aankoopdatum, evenals behandelt het onderwerp van de klacht. 
  
Duur van de gegevensverwerking 
Garantieklachten worden 5 jaar bewaard in overeenstemming met de wet op de consumentenbescherming. 
  
Juridische basis voor gegevensbeheer 
Of u nu een klacht heeft over uw vrijwillige beslissing, maar als u toch contact met ons opneemt, de CLV van 1997 
inzake consumentenbescherming. Akte 17 / A. § (7), zijn wij verplicht de klacht 5 jaar te bewaren 
[gegevensverwerking volgens artikel 6, lid 1, onder c), van het decreet]. 

Gegevensbeheer voor marketingdoeleinden 

  

 

Gegevensbeheer met betrekking tot het verzenden 
van nieuwsbrieven 

Het gegevensbeheerproces wordt gedaan om nieuwsbrieven te verzenden. 
  
Beheerde gegevens 
Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer van de klant. 
  
Duur van de gegevensverwerking Totdat de 
toestemming van de betrokkene is ingetrokken. 
  
Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking 
Uw vrijwillige toestemming aan de gegevensbeheerder door u te abonneren op de nieuwsbrief 
[Gegevensverwerking op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening] 

Extra gegevensbeheer 

Als de gegevensbeheerder verder gegevensbeheer wil uitvoeren, moet hij voorlopige informatie verstrekken over 
de essentiële omstandigheden van het gegevensbeheer (juridische achtergrond en rechtsgrondslag van 
gegevensbeheer, doel van gegevensbeheer, omvang van de verwerkte gegevens, duur van gegevensbeheer). 

We informeren u dat de gegevensbeheerder moet voldoen aan de schriftelijke verzoeken om gegevens van de 
autoriteiten op basis van wettelijke toestemming. De gegevensbeheerder zal Infotv . In overeenstemming met 
artikel 15, paragrafen (2) - (3), houdt het een register bij (naar welke autoriteit, welke persoonlijke gegevens, op 
welke rechtsgrondslag, wanneer werden verzonden door de gegevensbeheerder), waarvan de inhoud de 
gegevensbeheerder verstrekt op verzoek, tenzij de openbaarmaking ervan bij wet is uitgesloten. 

Ontvangers van persoonlijke gegevens 



 

Gegevensverwerking voor de opslag van 
persoonlijke gegevens 

Naam van de gegevensverwerker: Netteszt Informatikai Kft.  
Contactgegevens van de gegevensverwerker: 
Telefoonnummer: + 36-1-445-0999  
E-mailadres: info@netteszt.hu  
Hoofdkantoor: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.  
Website: https://netteszt.hu/  

De gegevensverwerker bewaart persoonsgegevens op basis van een contract dat is afgesloten met de 
gegevensbeheerder. U heeft geen recht op toegang tot persoonsgegevens. 

 

Gegevensverwerkingsactiviteiten met betrekking tot 
nieuwsbrieven 

Naam van het bedrijf dat het nieuwsbriefsysteem beheert : Pharmarosa Database  
Hoofdkantoor van het bedrijf dat het nieuwsbriefsysteem beheert : 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Telefoonnummer van het bedrijf dat het nieuwsbriefsysteem beheert : 0612876380  
E-mailadres van het bedrijf dat het nieuwsbriefsysteem beheert : info@pharmarosa.com  
Website van het nieuwsbriefbedrijf: 

De gegevensverwerker neemt deel aan het verzenden van nieuwsbrieven op basis van een contract dat is gesloten 
met de gegevensbeheerder. Daarbij beheert de gegevensverwerker de naam en het e-mailadres van de 
betrokkene voor zover nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief . 

 

Beheer van boekhoudgegevens 

Naam van de gegevensverwerker: Tax & Recording Hungary Kft.  
Statutaire zetel van de gegevensverwerker: 
Telefoonnummer van de gegevensverwerker:  
E-mailadres van de gegevensverwerker: oryzsolt@oryzsolt.hu  
Website van de gegevensverwerker: 

De Data Processor participeert in de boekhouding van de boekhoudkundige documenten op basis van een 
schriftelijke overeenkomst met de Data Controller gesloten . Daarbij verstrekt de gegevensverwerker de naam en 
het adres van de betrokkene voor zover nodig voor de administratie, in overeenstemming met de bepalingen van 
de wet. Het wordt gedurende een bepaalde periode beheerd in overeenstemming met artikel 169, tweede lid, 
waarna het onmiddellijk wordt geannuleerd. 

 

Verwerking van facturatiegegevens 

Naam van de gegevensverwerker: KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu  
De maatschappelijke zetel van de gegevensverwerker: 1031 Boedapest, Záhony utca 7.  
Telefoonnummer van de gegevensverwerker : + 3630 35 44789   



Het e-mailadres van de gegevensverwerker: info@szamlazz.hu  
Website van de gegevensverwerker :  

De gegevensverwerker neemt deel aan de registratie van boekhoudkundige documenten op basis van een contract 
dat is gesloten met de gegevensbeheerder. Daarbij verstrekt de gegevensverwerker de naam en het adres van de 
betrokkene voor zover nodig voor de administratie, in overeenstemming met de bepalingen van de wet. Het wordt 
beheerd voor een periode in overeenstemming met artikel 169, tweede lid, waarna het wordt geannuleerd. 

 

Gegevensverwerking met betrekking tot de werking 
van een CRM-systeem 

Naam van de gegevensverwerker: Pharmarosa Kft.  
De maatschappelijke zetel van de gegevensverwerker: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.  
Het telefoonnummer van de dataprocessor is 0612876380   
Het e-mailadres van de gegevensverwerker is info@pharmarosa.com  
Website van de gegevensverwerker: 

De gegevens Processor neemt deel aan de registratie van orders op basis van de met de Data Controller gesloten 
contract. Hierbij behandelt de gegevensverwerker de naam, het adres, het telefoonnummer, het nummer en de 
datum van bestellingen van de betrokkene binnen de civielrechtelijke verjaringstermijn. 

 

Gegevensverwerking met betrekking tot online 
betaling 

Naam van de gegevensverwerker: OTP Bank Plc.  
De maatschappelijke zetel van de gegevensverwerker: 161 Budapest, Nádor utca 16.  
Telefoonnummer van de data processor : 06 -1-473-5000   
E-mailadres van de gegevensverwerker:  
Website van de gegevensverwerker:  

De gegevensverwerker neemt deel aan de uitvoering van de online betaling op basis van het contract dat is gesloten 
met de gegevensbeheerder. Daarbij heeft de gegevensverwerking betrekking op de factuurnaam namen beheert 
en adres, nummer en datum van de bestelling in de civiele verjaringstermijn. 

  

 

Uw rechten tijdens gegevensbeheer 

Binnen de periode van gegevensverwerking heeft u volgens de bepalingen van het besluit de volgende rechten: 

 het recht om toestemming in te trekken 

 toegang tot persoonlijke gegevens en gegevensbeheerinformatie 

 recht op rectificatie 

 beperkingen op gegevensbeheer, 

 herroepingsrecht 

 het recht om te protesteren 

 het recht op overdraagbaarheid. 



Als u uw rechten wilt uitoefenen, houdt dit uw identificatie in en moet de gegevensbeheerder met u 
communiceren. Daarom moet u persoonlijke informatie verstrekken voor identificatiedoeleinden (maar identificatie 
mag alleen gebaseerd zijn op informatie die de gegevensbeheerder hoe dan ook over u afhandelt) en uw klachten 
over gegevensbeheer zullen beschikbaar zijn in het e-mailaccount van de gegevensbeheerder binnen het 
tijdsbestek dat is gespecificeerd in deze informatie. Als u onze klant bent geweest en u zich wilt identificeren voor 
klacht- of garantiedoeleinden, geef dan uw bestel-ID op voor identificatie. Hiermee kunnen we u ook als klant 
identificeren. 

Klachten met betrekking tot datamanagement worden uiterlijk binnen 30 dagen door de verantwoordelijke 
beantwoord. 

  

 

Recht om toestemming in te trekken 

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor gegevensbeheer in te trekken, in welk geval de verstrekte 
gegevens uit onze systemen worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat in het geval van een niet-
uitgevoerde bestelling, de annulering ertoe kan leiden dat wij u niet kunnen bezorgen. Als de aankoop al is gedaan, 
kunnen we bovendien uw factuurgegevens niet uit onze systemen verwijderen in overeenstemming met de 
boekhoudregels, en als u ons iets verschuldigd bent, kunnen we uw gegevens verwerken in geval van intrekking 
van toestemming op basis van op een gerechtvaardigd belang bij het innen van de vordering. 

  

 

Toegang tot persoonlijke gegevens 

U hebt het recht om feedback van de gegevensbeheerder te ontvangen over de vraag of uw persoonlijke gegevens 
worden verwerkt en, als er gegevens worden verwerkt, hebt u het recht om: 

 toegang hebben tot de verwerkte persoonsgegevens en 

 informeer de gegevensbeheerder over de volgende informatie: 

o de doeleinden van gegevensbeheer; 

o categorieën van persoonsgegevens die over u worden verwerkt; 

o informatie over de ontvangers of categorieën ontvangers met wie of met wie de 
verantwoordelijke voor persoonsgegevens heeft gecommuniceerd of zal communiceren; 

o de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dat niet 
mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die periode; 

o uw recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om rectificatie, verwijdering 
of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en om bezwaar te maken tegen de 
verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens in het geval van gegevensverwerking op basis 
van een gerechtvaardigd belang; 

o het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; 

o als de gegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron; 

o het feit van geautomatiseerde besluitvorming (als een dergelijke procedure is gebruikt), 
inclusief profilering, en, althans in deze gevallen, begrijpelijke informatie over de gebruikte logica 
en het belang van dergelijke gegevensverwerking en de verwachte gevolgen voor u. 

Het doel van het uitoefenen van het recht kan zijn om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking vast te stellen 
en te verifiëren, daarom kan de gegevensbeheerder in geval van meerdere verzoeken om informatie een billijke 
vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van de informatie. 

Toegang tot persoonlijke gegevens wordt verzekerd door de gegevensbeheerder door u de verwerkte persoonlijke 
gegevens en informatie per e-mail toe te sturen na uw identificatie. Als u een registratie heeft, zullen we u toegang 
verlenen zodat u de persoonlijke informatie die we over u beheren kunt bekijken en verifiëren door in te loggen op 
uw gebruikersaccount. 
Geef in uw verzoek aan of u inzage vraagt in persoonsgegevens of gegevensbeheer aanvraagt. 
  

 



Recht op rectificatie 

U hebt het recht om op verzoek van de verantwoordelijke voor de verwerking onnauwkeurige persoonsgegevens 
die op u betrekking hebben, onverwijld te corrigeren. 

  

 

Recht om gegevensbeheer te beperken 

U hebt het recht om op verzoek van de gegevensbeheerder de gegevensverwerking te beperken als aan een van 
de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de beperking van toepassing is op de 
periode die de verantwoordelijke voor de verwerking toelaat om de juistheid van de persoonsgegevens te 
controleren, als de exacte gegevens onmiddellijk kunnen worden vastgesteld, zal de beperking niet 
plaatsvinden; 

 de gegevensverwerking is illegaal, maar u bezwaar tegen de verwijdering van de gegevens voor welke 
reden dan ook (bijvoorbeeld , omdat de gegevens is belangrijk voor u om een juridische claim af te 
dwingen ), zodat je niet het schrappen van de gegevens op te vragen, maar in plaats daarvan verzoeken om 
een beperking van het gebruik ervan; 

 de gegevensbeheerder heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de beoogde 
gegevensverwerking, maar u vraagt erom om juridische claims in te dienen, af te dwingen of te 
beschermen; obsessie 

 U hebt bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking, maar het gerechtvaardigde belang van de 
gegevensbeheerder kan ook de gegevensverwerking rechtvaardigen, in welk geval de gegevensverwerking 
moet worden beperkt tot de gerechtvaardigde redenen van de gegevensbeheerder voorrang hebben op uw 
gerechtvaardigde redenen. 

Wanneer de gegevensverwerking beperkt is, mogen dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, 
alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor het instellen, afdwingen of beschermen van 
juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of in het gewichtige 
algemeen belang van de Unie of een lidstaat. 

De gegevensbeheerder zal u vooraf (minimaal 3 werkdagen voor het opheffen van de beperking) informeren over 
het opheffen van de beperking van het gegevensbeheer. 

  

 

Recht om te verwijderen - recht om te vergeten 

U hebt het recht om de gegevensbeheerder uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te laten 
verwijderen als een van de volgende redenen bestaat: 

 persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins 
verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking; 

 U trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking; 

 U maakt bezwaar tegen de verwerking van gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang en er is 
geen dwingende gerechtvaardigde reden (dwz een gerechtvaardigd belang) bij de verwerking van de 
gegevens, 

 de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke en dit is 
vastgesteld op basis van de klacht, 

 persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder de 
wetgeving van de Unie of de lidstaten die van toepassing is op de gegevensbeheerder. 

Als, om een wettige reden, de gegevensbeheerder persoonlijke gegevens die over u zijn verwerkt heeft 
bekendgemaakt en verplicht is deze te verwijderen om een van de hierboven uiteengezette redenen, zal hij redelijke 
stappen ondernemen, inclusief technische maatregelen, om de gegevens te informeren, rekening houdend met 
beschikbare technologie en implementatiekosten. andere verwerkingsverantwoordelijken die u heeft verzocht om 
het verwijderen van de links naar de persoonsgegevens in kwestie of om een kopie of duplicaat van deze 
persoonsgegevens. 
Verwijdering is niet van toepassing als gegevensverwerking vereist is: 



 met het oog op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 

 om te voldoen aan een verplichting uit hoofde van de EU- of nationale wetgeving om persoonsgegevens 
te verwerken (zoals facturering, aangezien het bewaren van een account wettelijk verplicht is) of om een 
taak uit te voeren in het algemeen belang of in de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de 
verwerkingsverantwoordelijke; 

 om juridische claims in te dienen, af te dwingen of te verdedigen (bijvoorbeeld: als de 
gegevensbeheerder een claim tegen u heeft en deze nog niet heeft vervuld, of een klacht van een 
consument of gegevensverwerking wordt verwerkt). 

  

 

Recht om te protesteren 

U heeft het recht om te allen tijde om redenen die verband houden met uw situatie bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. In dit geval kan Controller van 
persoonsgegevens niet in geslaagd op, tenzij hij bewijst dat de verwerking van gegevens van 
dwangmiddelen kracht wordt gerechtvaardigd door legitieme redenen die voorrang hebben op uw belangen, 
rechten en vrijheden van of verband houden met de presentatie, de uitoefening of de verdediging van juridische 
claims. 
 
Als persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe zakelijke acquisitie, hebt u het recht om te allen 
tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel, inclusief profilering, als 
dit verband houdt met directe zakelijke acquisitie. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens 
met het oog op directe zakelijke verwerving, mogen de persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt. 

  

 

Recht op overdraagbaarheid 

Als de gegevensverwerking automatisch wordt uitgevoerd of als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw 
vrijwillige toestemming, hebt u het recht om de gegevensbeheerder te vragen de gegevens te ontvangen die door 
u aan de gegevensbeheerder zijn verstrekt, die de gegevensbeheerder u in xml verstrekt. , JSON- of csv- indeling. 
Als dit technisch haalbaar is, kan het de gegevensbeheerder vragen de gegevens in deze vorm over te dragen aan 
een andere gegevensbeheerder. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

U hebt het recht om niet te worden gedekt door een beslissing (inclusief profilering) die uitsluitend is gebaseerd op 
geautomatiseerde gegevensverwerking die rechtsgevolgen voor u zou hebben of die u in vergelijkbare mate zou 
beïnvloeden. In dergelijke gevallen neemt de gegevensbeheerder passende maatregelen om de rechten, vrijheden 
en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht van de betrokkene om 
menselijke tussenkomst bij de betrokkene te vragen, om zijn of haar mening te uiten en bezwaar maken tegen de 
beslissing. 
Het bovenstaande is niet van toepassing indien de beslissing: 

 Noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de gegevensbeheerder; 

 EU- of nationaal recht dat van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke, dat ook passende 
maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; obsessie 

 op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. 

Log in op het privacyregister 

Het Infotv . Op grond van de bepalingen van de wet moest de verantwoordelijke voor de verwerking bepaalde 
gegevensverwerkingen melden bij het gegevensbeschermingsregister. Op 25 mei 2018 is deze meldingsplicht 
vervallen. 

Gegevensbeveiligingsmaatregelen 

De verantwoordelijke voor de verwerking verklaart passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verzending, openbaarmaking, 



verwijdering of vernietiging, evenals onbedoelde vernietiging en beschadiging, en ontoegankelijk te worden door 
veranderingen in de gebruikte technologie. 

De gegevensbeheerder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat zijn gegevensverwerkers ook passende 
gegevensbeveiligingsmaatregelen nemen bij het werken met uw persoonlijke gegevens. 

  

 

Remedies 

Als u van mening bent dat de gegevensbeheerder een wettelijke bepaling over gegevensverwerking heeft 
geschonden of niet heeft voldaan aan een van zijn verzoeken, kan de nationale autoriteit voor 
gegevensbescherming en vrijheid van informatie een onderzoeksprocedure starten om de vermeende 
onrechtmatige gegevensverwerking te beëindigen (postadres: 1363 Boedapest, Pf. 9., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu).  

We willen u er ook op wijzen dat in geval van overtreding van de wettelijke bepalingen inzake gegevensverwerking, 
of als de gegevensbeheerder niet heeft voldaan aan een van zijn / haar verzoeken, hij / zij een civiele rechtszaak 
kan aanspannen tegen de gegevensbeheerder voor de rechtbank. .  

Wijziging van gegevensbeheerinformatie 

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeheerinformatie te wijzigen op een manier 
die het doel en de rechtsgrondslag van het gegevensbeheer niet beïnvloedt. Door gebruik te maken van de website 
nadat de wijziging van kracht is geworden, gaat u akkoord met de gewijzigde datamanagementinformatie. 

Als de gegevensbeheerder verdere gegevensverwerking wenst uit te voeren in verband met de verzamelde 
gegevens voor een ander doel dan het doel van hun verzameling, zal hij u voorafgaand aan de verdere 
gegevensverwerking informeren over het doel van de gegevensverwerking en de volgende informatie: 

 de duur van de opslag van persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen 
van de duur; 

 het recht om de gegevensbeheerder te verzoeken om toegang tot, rectificatie, verwijdering of beperking 
van de verwerking van uw persoonsgegevens en om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens in het geval van gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang en om 
gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken in het geval van gegevensverwerking op basis van toestemming 
of contractuele relatie het recht op gerechtigheid; 

 in het geval van op toestemming gebaseerde gegevensverwerking, dat u uw toestemming te allen tijde 
kunt intrekken, 

 het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; 

 of het verstrekken van persoonsgegevens is gebaseerd op een wet of een contractuele verplichting of 
een voorwaarde voor het sluiten van een contract, en of u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken, 
en wat de mogelijke gevolgen van niet-openbaarmaking kunnen zijn; 

 het feit van geautomatiseerde besluitvorming (als een dergelijke procedure is gebruikt), inclusief 
profilering, en, althans in deze gevallen, begrijpelijke informatie over de gebruikte logica en het belang van 
dergelijke gegevensverwerking en de verwachte gevolgen voor u. 

De gegevensverwerking kan pas daarna starten, als de wettelijke basis van de gegevensverwerking toestemming 
is, moet u naast de informatie ook toestemming geven voor de gegevensverwerking. 
 
Dit document bevat alle relevante gegevensbeheerinformatie met betrekking tot de werking van de webshop in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de Europese Unie (hierna: 
Verordening AVG) en de CXII 2011. TV. (hierna: Infotv .). 
  

  

 


