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Zpracování dat

Krátký

Osobní údaje musí být shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem.

DM odesílat poštu pouze se zvláštním souhlasem. Systém může také poslat zprávu, 
aniž by.

Data se ukládají co nejbezpečněji.

Osobní informace třetím stranám předávat malého příspěvku pouze.

Informace Každý, kdo se přidá k datům uloženým na něm, pokud o to požádá písemně
na adresu info@banknote.hu.

Vymazání osobních údajů může být požadováno na info@banknote.hu.

Úvod

BANKNOTE Commercial and Service Provider Limited Liability Company (1163 
Budapešť, 26-32 Cziráki ulice, Maďarsko, registrační číslo 01 09 862 912, DIČ:. 
13585349-2-42) (dále jen Poskytovatel, data) vrhne v následujícím prospektu.
Zpracování dat registrační číslo: Naihan-73260/2014.
CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací. Law § 20 
(1) stanoví, že subjekt údajů (v tomto případě, že uživatel s webovým obchodem, 
dále jen uživatel), která má být sdělena před zahájením zpracování dat, správu 
dat, který je založen na souhlasu či povinné ,
Subjekt údajů musí být informován před zahájením zpracování údajů je jasně a 
podrobně všechna fakta týkající se správy dat, zejména dat účel řízení a 
právního základu řízení a zpracování dat způsobilých osob, dobu trvání správy 
dat ,

Subjekt údajů musí být informován o Info-TV. Na § 6 (1), které také využít 
osobních údajů, a to iv případě, že nákup souhlasu subjektu by bylo nemožné nebo
neúměrné náklady a nakládání s osobními údaji základě
• Za účelem splnění zákonné povinnosti pro požaduje správce údajů, nebo
• Je nezbytné pro účely správce nebo oprávněné zájmy validace třetí stranou a 
ověřování těchto zájmů je omezení práva na ochranu osobních údajů sazeb.

Informace by měly zahrnovat práva a opravné prostředky ve vztahu ke správě dat 
zapojeny.

Je-li osobní údaje dotčených osob by bylo nemožné nebo nepřiměřené náklady (jako
například v tomto případě internetový obchod), tyto informace mohou být 
provedeny na zveřejňování informací je:
a), že data,
b) postižený rozsah,
c) informace je určena,
d) doba zpracování údajů,
e) údaje by měly mít nárok na správců osobních údajů,
Popis práv a opravných prostředků a f) postiženého správu dat
g) je-li zpracování dat je, kde ochrana údajů o registraci, registrační číslo 
zpracování dat.
Kdo kontroluje informace o správě dat pro správu dat následující webové stránky:
banknote.hu, accubanker.hu, uv-lampa.hu, uvlampa.hu, bankjegyszamlalo.hu, 
bankjegyszamlalo.eu, goldmill.hu, cashtech.hu, penzszamlalo.com, 
penzszamlalo.hu, penzszamolo.eu a obsahové požadavky na základě výše. Prospekt 
je k dispozici z následujícího webu: http://banknote.hu/adatvedelem
Změny vstoupí v platnost ve zveřejňování informací na výše uvedené adrese. Za 
Informační zobrazovat názvy každého právního vztahu kapitoly.

Definice koncepty (§ 3)

1 otázka / Uživatel nějaké specifické nebo identifikovat na základě osobních 
údajů - identifikovatelné fyzické osobě -   a to buď přímo, nebo nepřímo;
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Datové 2 osoby: zainteresovaných stran související data - především jméno v 
otázce, identifikaci, a jeden nebo více charakteristických fyzikálních, 
fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity znalostí - 
a tato data jsou odpočitatelné závěr subjektu údajů;
3. Specifické informace:
) rasový původ, národnost, politické přesvědčení nebo BEZPP, náboženské nebo 
filozofické přesvědčení, členství organizace advokacie, osobní údaje týkající se
sexuálního života,
b) zdravotní stav, osobní údaje týkající se závislostmi a trestního osobních 
údajů;
4. přínos: vůle a odhodlání příslušného dobrovolné prohlášení na základě 
příslušných informací, a který jednoznačně souhlasíte osobních údajů, které se 
jich týkají - řídit - plný nebo pokrývat určité operace;
5. protest: Prohlášení stranami, které kritizuje nakládání s osobními údaji a 
vyzývá k odstranění správu dat a vymazání údajů léčených;
6. Regulátor je fyzická nebo právnická osoba nebo právnická osoba, bez těla, 
která nebo který sám nebo společně s jinými, účel údajů určuje, aby přijaly 
rozhodnutí o správu dat (včetně použitých nástrojů) a popraven, nebo smluvního 
dat procesor prosazovat;
7. Data Management: Bez ohledu na použitou metodu provést na datech jakýkoli 
úkon nebo soubor úkonů, zejména shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, 
uchovávání, změně, použití, volební místnosti, přenos, zveřejňování, koordinace,
kombinování, blokování, výmaz nebo zničení a aby se zabránilo dalšímu používání 
dat, fotografií, zvuku nebo záznam obrazu, jakož i identifikaci osob, fyzikální 
vlastnosti (jako jsou otisky prstů a otisků dlaní, vzorků DNA a duhovky obrazů.)
nahrávání;
Přenos dat 8. "třetí osobě, aby se tyto údaje k dispozici specifikovány;
9. zveřejnění: zpřístupnění dat do každého;
Delece 10 údaje: zpřístupnění údajů nerozpoznatelný takovým způsobem, že obnova 
už není možné;
Označení 11. dat: údaje poskytnuté pro účely identifikačních označení 
rozlišovat;
12. adatzárolás: aby se dále omezilo řízení dodávek identifikačních údajů 
označení konečná nebo dobu určitou;
13. Údaje Destruction: úplné fyzické zničení média obsahující údaje;
Zpracování 14. dat: technické úkoly související se zpracování údajů, metody nebo
prostředky, a bez ohledu na použité aplikace k provedení operace stránky, za 
předpokladu, že technické úkoly prováděné na datech;
15. Zpracování dat se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo osoba 
bez právní subjektivity, která nebo které, podle jeho smlouvy s regulátorem - 
včetně na základě ustanovení smluvního práva, stejně - je zpracování dat;
16. Údaje zodpovídá: subjekty vykonávající veřejné funkce, která byla 
produkována elektronickými prostředky údajů potřebných mají být zveřejněny ve 
veřejném zájmu, nebo v nichž se operace z údajů získaných v tomto;
17: informátoři subjekty vykonávající veřejné funkce, která - v případě, že 
údaje nejsou odpovědné za údaje, sám bude zveřejněn - přijme data ze strany 
vlastníků dat publikovat na webu;
18 souborů: všechna data jsou zpracovány v rejstříku;
19. Třetí strana: fyzická nebo právnická osoba nebo osoba bez právní 
subjektivity, která nebo který je odlišný od subjektu údajů, správce údajů nebo 
zpracovatele údajů;

Právním základem správy dat (5. § 6)

1. Osobní údaje mohou být zpracovány pouze tehdy, pokud
• souhlas subjektu údajů nebo
• ze zákona, nebo - na základě aktu, jak je definován v kruhu - účelu místní 
vládní vyhlášky veřejného zájmu.

2. Osobní údaje musí být, a to iv případě, že nákup souhlasu subjektu by bylo 
nemožné nebo neúměrné náklady a nakládání s osobními údaji
a) nezbytné pro splnění právní závazek pro správce údajů nebo
omezení b) pro účely správce údajů nebo oprávněný zájem třetí strany v 
prosazování a realizaci těchto zájmů týkajících se ochrany osobních údajů práv 
poměru.

3. Pokud v důsledku nebo jiné nevyhnutelné důvody nejsou schopni dát souhlas k 
postižení v pochybnost mohou chránit sebe nebo jiné zásadní zájmy a životy lidí,
tělesné integritě nebo aktiv bezprostřední nebezpečí pro řešení potíží nebo v 
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rozsahu nezbytném k zabránění během termín příspěvku překážek na tuto otázku 
Osobní údaje mohou být řešeny.

Není nutná 4. Vyloučení obsahující věku 16 naložené s mladým souhlas platný 
souhlas nebo následné schválení zákonného zástupce.

5. Pokud zpracování údajů založeno na souhlasu usilovat regulátor uzavřel 
písemnou uzavření smlouvy, smlouva by měla obsahovat všechny nezbytné informace 
o zpracování osobních údajů, subjekt údajů musí uznat, zejména definice 
ošetřeného dat , trvání léčby, účel použití, přenos dat skutečnosti, příjemců 
využití procesoru skutečnosti. Smlouva musí obsahovat žádných nejistých 
termínech, že podepsání souhlasů pro správu dat, jak je uvedeno ve smlouvě.

6. Pokud zahrnutí souhlasu osobních údajů subjektu byl regulátor dat získaných v
nepřítomnosti ustanovení zákona jiný než
• s cílem zajistit dodržování příslušných právních závazků, nebo
• Chcete-li správce nebo třetí osobou, která má oprávněný zájem sledovaného 
pokud je to v zájmu prosadit toto omezení práva na poměr ochrany osobních údajů

Správa dat je přiřazen (§ 4 [1] - [2])

1. Aby mohli používat osobní údaje pouze pro konkrétní účely, výkonu práv a 
povinností. V každé fázi zpracování dat by mělo splňovat cíle zpracování dat, 
záznam dat a řízení by měly být spravedlivé a zákonné.

2. Žádné osobní údaje budou zpracovávány jiné než ty, pro které je nezbytné pro 
dosažení cíle, který údaje. Tyto osobní údaje pouze v rozsahu a na dobu 
nezbytnou k dosažení tohoto účelu použití.

Ostatní zásady pro správu dat (§ 4 [3] - [4])
Osobní údaje zachovává jeho kvalitu v průběhu zpracování dat, tak dlouho, dokud 
se spojení data mohou být obnovena. Dotyčná osoba bude obnoveno spojení, pokud 
správce údajů má technické podmínky nezbytné pro obnovu.

Správa dat musí být zajištěna správnost, úplnost, a - pokud je to nutné pro 
účely pohledu správy dat - až do dnešního dne, a které lze určit pouze tehdy, 
pokud je to nezbytné pro účely zpracování subjektu údajů.

Funkční Data Management

1. CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací. Na 
základě zákona § 20 (1), musí být stanovena v rámci funkčnosti internetovém 
obchodě webového provozu následovně:

a), že data,
b) postižený rozsah,
c) informace je určena,
d) doba zpracování údajů,
e) údaje by měly mít nárok na správců osobních údajů,
Popis f práv) z postiženého správy dat.

2. Skutečnost, sběru dat, rozsah spravovaných dat: fakturou jméno, jméno 
kontaktu, fakturační adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno lodní, 
lodní kontaktu, telefonní číslo v případě dodání v případě dodací adresu, datum 
zakoupení , doba nákup IP adresu.

3. řada zúčastněných stran: všechny zainteresované strany registrovaný webshopu 
webu.

4. Účelem sběru dat: Webové stránky plné využití služby, například. Vytvořit 
smlouvu o poskytnutí služby, stanovení obsahu, editaci, monitorování výkonnosti 
účtovaných poplatků na jejich základě, jakož i ověřování nároky, a zpracovávat 
žádné osobní údaje, aby se posílat letáky udělená.

5. Délka trvání správy dat, lhůta pro vymazání dat: Vypuštění registraci 
okamžitě. S výjimkou v případě účetních dokladů, například C z roku 2000 na 
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základě § 169 zákona o účetnictví (2) těchto informací musí být uchovávány po 
dobu 8 let.

Účetní doklad přímo a nepřímo podporovat účetnictví účty (včetně účtů hlavní 
knihy, analytické a podrobných záznamů, stejně), musí být čitelné podobě po dobu
nejméně 8 let na základě účetních záznamů vedených pro referenční sledovatelnému
způsobem.

6. údajů má právo znát možné identitu regulátorů: osobní údaje správce řídit 
zaměstnance, s ohledem na tyto zásady.

7. Prezentace práv subjektů údajů v souvislosti s řízením dat: The vymazání 
osobních údajů, může zahájit nebo upravit postižená následujícími způsoby:
- Příspěvek 1163 Budapešť, 26-32 Cziráki ulice. adresa
- Info@banknote.hu e-mailu e-mailovou adresu.

8. Právní základ správy dat: souhlas uživatele, Infotv. CVIII 2001 o některých 
aspektech § 5 (1) a elektronického obchodování služby a služby informační 
společnosti. Zákon o (. Dále vyhýbat tv) 13 / A. §   (3):

Služba pro poskytování služeb pro správu osobních údajů, které poskytují služby 
jsou technicky nezbytné. Služba v případě jiných podmínek identické měly být 
zvoleni v každém případě bude nutné k provozu zařízení používané při poskytování
služeb informační společnosti tak, že zpracování osobních údajů se uděluje pouze
v případě, že je poskytovat služby, a splňují-li ostatní cíle stanovené tímto 
zákonem vyžadovaly, avšak v tomto případě pouze v rozsahu a čas potřebný.

Zásady pro funkční správu dat (vyhýbat televize. 13 / A.)

1. poskytovatel služeb lze spravovat osobní identifikační údaje, adresu a datum 
použití služby údaje o délce a lokalizačních služeb souvisejících informační 
společnosti, aby se vzaly v úvahu poplatků od smlouvy o poskytování služeb 
informační společnosti vyúčtování.

2. poskytovatel služeb pro poskytování služeb pro správu osobních údajů, které 
poskytují služby jsou technicky nezbytné. Služba v případě jiných podmínek 
identické měly být zvoleni v každém případě bude nutné k provozu zařízení 
používané při poskytování služeb informační společnosti tak, že zpracování 
osobních údajů se uděluje pouze v případě, že je k poskytování služby a plnění 
jiné cíle v vyhýbat zákona nutně potřebné, ale v tomto případě pouze v rozsahu a
času potřebného.

3. servis pro jakýkoli účel ostatní údaje o používání služby - a tím zvýšit 
efektivitu jednotlivých služeb, adresované elektronické reklamy příjemce nebo 
jiný obsah příjemce dodávky, pro výzkum trhu - jen zvládnutelné základy s 
předchozím definice dat cílový tok a souhlas příjemce.

Před a během používání služby příjemce 4. využívání služeb informační 
společnosti, musí být zajištěno, že zpracování dat zakázat.

5. zpracované informace ze selhání vytváření smlouvy, vypovězení smlouvy, a po 
fakturaci. Informace musí být odstraněn, pokud cílový tok dat dojde ke ztrátě 
nebo pokud příjemce poskytuje. Zákon není-li v údajích stanoveno jinak utírat, 
které mají být provedeny okamžitě.

6. poskytovatel služeb musí zajistit, aby před a během používání příjemce 
zatížení služeb informační společnosti může poznat, že služba je pro účely 
správy dat, které typy dat, včetně správy příjemce nesouvisí přímo na dat.

Cookies (sušenky) Léčba

1. CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací. Na 
základě zákona § 20 (1), musí být stanovena v rámci správy webshop cookie dat 
následující webové stránky:

a), že data,
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b) postižený rozsah,
c) informace je určena,
d) doba zpracování údajů,
e) údaje by měly mít nárok na správců osobních údajů,
Popis f práv) z postiženého správy dat.

2. Webáruházakra typické cookie s názvem "Použití chráněn heslem cookie relace,"
"by měl košíku Cookies" a "bezpečnostní cookies", které nejsou potřebné k 
použití žádat o předchozí souhlas od subjektů údajů.

3. Skutečnost, že správu dat, rozsahu spravovaných dat: jedinečné identifikační 
čísla, data, časy

4. ovlivnila obyvatelstvo: všechny relevantní návštěvníci internetových stránek.

5. Cílem řízení dat: Uživatelé identifikovat "nákupní košík", registraci a 
sledování návštěvníků.

6. Doba trvání správy dat, mazání dat Lhůta pro dobu trvání správy dat pro 
session cookies dokončení navštívených webových stránek, zatímco v případě 
trvalých cookies poslední 2 roky.

7. údajů má právo znát možné identitu regulátorů: osobní údaje správce řídit 
zaměstnance, s ohledem na tyto zásady.

8. Prezentace práv subjektů údajů v souvislosti s řízením dat: Subjekt údajů má 
možnost vymazat cookies v menu Nástroje prohlížeče / nabídce Options, obvykle v 
nabídce Nastavení soukromí.

Je zapotřebí 9. Data Management Právní základ kontaktů z souhlasu, pokud jediným
účelem použití cookies, výslovně vyžádal přes komunikační přenos elektronické 
sítě sdělení nebo že účastník nebo uživatel služby informační společnosti jsou 
poskytovány provozovateli nutně potřebují ,

10. Frekvence návštěvníků webu pomocí Google Analytics pro měření službu. Při 
využívání služby jsou přenášeny údaje. Předávané údaje identifikující dotyčnou 
osobu, není vhodné. Zásady ochrany osobních údajů Goggle Pro více informací viz 
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

11. Použití pásu poté, co Google Adwords remarketing kódu. Remarketing je 
funkce, která umožňuje na webu pro uživatele, kteří již dříve navštívili stránky
zobrazovat relevantní reklamy, zatímco Google webech v reklamní síti v jiných 
prohlížečích. Remarketing kód používá cookies pro návštěvníky podepsat. 
Hostující uživatelé Internetový obchod mohou zakázat tyto soubory cookie, a 
další informace týkající se správy dat brýle můžete přečíst na následujících 
adresách: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ a 
https://support.google. com / analytics / odpověď / 2700409. Pokud uživatel 
zakáže remarketing soubory cookie, nebudou objeví v webáruháztól personalizované
nabídky.

Newsletter DM činnost

1. XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách podnikání reklamy a omezení 
každého z nich. Uživatel výslovně předem, a může přispět ke smyslu § 6 zákona je
nabízet své reklamní služby, další zásilky při registraci zadán vyhledávání 
dostupnosti.

2. Dále zákazník držet tuto informaci na paměti ustanovení mohou přispět k 
zpracovávat osobní údaje požadované pro službu pro odesílání propagační nabídky.

3. Servisní neodesílá nevyžádaných obchodních sdělení, a omezení uživatele a bez
zdůvodnění, rozhodnout bez poplatku za zaslání nabídek. V tomto případě, všechny
služby - reklama je nutná pro posílání zpráv - osobní údaje vymazány z rejstříku
reklamní a jiné nabídky nejsou hledají pro uživatele. Uživatel odhlásit 
kliknutím na reklamní odkaz ve zprávě.

4. CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací. Na 
základě zákona § 20 (1), musí být definovány v rámci správy dat bulletinu byla 
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odeslána na adresu:

a), že data,
b) postižený rozsah,
c) informace je určena,
d) doba zpracování údajů,
e) údaje by měly mít nárok na správců osobních údajů,
Popis f práv) z postiženého správy dat.

5. Data Management skutečnost, rozsah řízené data: jméno, e-mailovou adresu, 
datum, čas.

6. ovlivnila obyvatelstvo: všechny účastníky newsletter předplatitelů.

7. Účelem zpracování: Zasílání elektronických zpráv, které obsahují reklamy na 
zúčastněné, aby poskytly informace o aktuální informace, výrobky, propagační 
akce, nové funkce, atd.

8. Doba trvání správy dat, mazání dat Lhůta pro odvolání souhlasu prohlášení, že
odhlášením je správa dat.

9. potenciální datové regulátory osoba má právo znát: Osobní údaje zaměstnanců 
pro správu dat pro správu, s ohledem na tyto zásady.

10. Popis práv subjektů údajů v souvislosti s řízením dat: Otázka kdykoliv, 
zdarma odhlásit z newsletteru.

11. Právním základem správy dat: dobrovolný souhlas Infotv. XLVIII z roku 2008 o
§ 5 (1), z reklamy a uvádění na trh určitých základních podmínek a omezení. Law 
§ 6 (5):

Inzerent, operátor reklamní a inzertní vydavatel - povede je k osobě, která 
prohlášení přispěvatele osobních údajů záznamy - široce uvedené v souhlasu. 
Reklama pro příjemce - - zaznamenány v registru data mohou být převedeny pouze s
předchozím souhlasem dotyčného pouze pro jejich přispívání osobu prohlásil, jeho
stažení zvládnutelné a třetí strany.

Převodovka
1. CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a svobodu informací. Na 
základě zákona § 20 (1), musí být stanovena v rámci webu internetovém obchodě 
přenosu, následující činnosti:

a), že data,
b) postižený rozsah,
c) informace je určena,
d) doba zpracování údajů,
e) údaje by měly mít nárok na správců osobních údajů,
Popis f práv) z postiženého správy dat.

2. Skutečnost, že správu dat, rozsah řízených dat. Rozsah přenášených dat k 
řízení dodávky: jméno, adresu, telefonní číslo, název modelu, dlužnou částku.
Rozsah údajů předávaných v on-line platební transakce: jméno, adresa, objemu 
transakce, transakční položky.

3. řada zúčastněných stran: všechny zainteresované strany žádající domů dodání /
on-line nakupování.

4. Cílem řízení dat: jídlo dodávky objednaného výrobku / online nakupování 
transakce.

5. Období zpracování dat, vymazání dat Lhůta pro upsání dodání / on-line trvá 
strany.

6. údajů má právo vědět, co kontroléry osoba: Osobní údaje jsou zpracovány, s 
ohledem na tyto zásady:

DPD Hungária Kft.
1158 Budapešť, Késmárk ulice. 14
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Tel: +36 1 501 6204
Fax: +36 1 501-6214
E-mail: dpd@dpd.hu
Podmínky: http://www.dpd.com/hu/Home/Siteutilities/GTC

GLS General Logistics Systems Maďarsko Parcel Logistics Kft.
H-2351 Alsónémedi, Evropa u. 2.
Ochrana osobních údajů: http://www.gls-hungary.com/doc1_4.html

UPS Hungary Kft.
2220, silniční Lőrinci 61.
Tel.: 06 40 98 98 98 (pouze od Maďarska)
Tel.: +36 1 877 0000
Fax: + 36 1 877 0114

CIB Bank Zrt.
Adresa: 1027 Budapest, Medve U. 4-14.
Poštovní adresa: 1537 Budapest, Pf 394 ..
Tel: (36-1) 423-1000
E-mailová adresa: cib@cib.hu
Web: www.cib.hu
Ochrana osobních údajů: 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-mailová adresa: info@deninet.hu
Technické otázky: help@deninet.hu

7. Prezentace práv subjektů údajů v souvislosti s řízením dat: Pojistitel může 
požádat o domácí dodávky / odběru služby online řadič jakmile vymazání osobních 
údajů.

8. Právní základ pro předávání údajů: souhlasu uživatele, na Infotv. CVIII 2001 
o některých aspektech § 5 (1) a elektronického obchodování služby a služby 
informační společnosti. Zákon 13 / A. §   (3).

Ochrana osobních údajů (§ 7)
1. Správce údajů je povinen zpracování údajů jsou navrženy a prováděny s cílem 
zajistit ochranu soukromé sféry dotčených osob.

2. Regulátor a oblast činnosti zpracování musí zajistit bezpečnost dat, musí 
rovněž přijmout nezbytná technická a organizační opatření a stanovit jednací 
řád, které jsou nezbytné pro Info TV., Jakož i další údaje a tajemství Pravidla 
ochrany projeví.

3. Údaje by měly být chráněny vhodnými opatřeními, zejména před neoprávněným 
přístupem, změnou, vyzrazení, výmaz nebo zničení, jakož i náhodného zničení a 
poškození, a stávají nedostupnými vyplývající ze změn v technice používaných 
proti.

Je třeba zajistit vhodné technické řešení pro ochranu 4. různých registrů 
elektronicky řízené sady dat, že údaje obsažené v registrech - s výjimkou pokud 
je to povoleno zákonem - nejsou přímo spojeny dohromady a otázka v pořadí jako 
první.

5. Během automatizované zpracování osobních údajů, s cílem zajistit správce 
údajů a zpracovatel dat další kroky
. zabránit neoprávněnému vstupu dat;
b. zabránit užití automatizovaných systémů zpracování údajů pomocí zařízení pro 
přenos dat neoprávněným osobám využívajícím;
c. že je možné kontrolovat a zjišťovat, k využití komunikačního zařízení osobní 
údaje, které byly předány orgánům nebo vpřed;
d. ověřit a zjistit, které osobní údaje, kdy a kým automatických systémů pro 
zpracování dat;
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e. vymahatelnosti instalovaných systémů a v případě poruchy
f. že výskyt chyb v automatizovaného zpracování zprávy je vyroben.

6. Správce údajů a zpracovatel dat musí být metoda stanovení současnou úroveň 
vývoje a uplatňování opatření pro bezpečnost zobrazení dat. Další řešení pro 
správu dat, které jsou možné, by měla být vybrána s cílem zajistit vyšší úroveň 
ochrany osobních údajů, pokud nepřiměřených obtíží pro řadič.

Práva subjektů údajů (14 §19)

1. postižených může požádat o poskytovatele služby poskytnout zpracování jejich 
osobních údajů, informací, korekce žádosti osobních údajů a požadovat osobní 
údaje - s výjimkou povinného správy dat - vymazání nebo blokování.

2. Na žádost dotčené poskytuje informace o řadič, ke kterému se vztahuje 
ošetřené nebo zpracované smluvního dat procesoru dat, jejich zdroj a účel správy
dat, důvodech a době trvání jméno zpracování dat, adresa a činnosti související 
s daty řízení, a - osobní angažovanost V případě přenosu dat - právní základ pro
přenos a příjemce.

3. kontrolor přenosu dat ověření zákonnosti a dotčených informací vede k přenosu
záznamu, který obsahuje datum osobních údajů, který spravuje, přenos dat na 
právní základ a příjemce vymezení působnosti osobní údaje předávány a údaje 
předepisující další informace požadované zákonem.

4. Správce je povinen nejkratší době od podání žádosti, nejpozději však do 30 
dnů, ve srozumitelné formě, žádost v tomto smyslu k dotyčnému poskytnout 
informace písemně. Informace je zdarma.
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