Információ a személyes adatok feldogozásával foglalkozó Megbízottaknak
Tisztelt Partnerünk,
a WAGAS S.A.-val való együttműködés kialakításával kapcsolatban, székhely: Varsó, Świętojerska u. 5/7, mely a Varsói, Országos
Bíróság XII. Gazdasági Osztálya által vezetett Országos Bírósági Vállalkozói Nyilvántartásába 0000409365 számmal lett bejegyezve,
adószám: 107-00-00-135, egy összegben befizetett 125.000 zł alaptőkével bejegyezve (a továbbiakban: „Wagas” vagy
„Adatkezelő”) feldolgozzuk az Önök személyes adatait, különösképpen összegyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk, letöltjük,
áttekintjük és felhasználjuk a jelen információban megadott célokra.
Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket az Önök személyes adatainak feldolgozásának szabályairól illetve az ezzel
kapcsolatos jogaikról.
I.

Általános információ. Az alábbi szabályok 2018. május 25-től alkalmazandók az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása
során történő védelméről és az adatok szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU Európai Parlamenti és Tanácsi
rendelet hatálybalépésével a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet „GDPR”).

Kérdéseik és kérelmeik esetén az Önök adatainak feldolgozásának módjáról és terjedelméről a WAGAS által, valamint az Önöknek
járó jogosultságokról, kérjük közvetlenül a WAGAS-nak tegyék fel.
II.

Adatkezelő. A személyes adatok Adatkezelője a Varsói székhelyű Wagas S.A.

III. Az adatkezelő elérhetősége
Az Önök személyes adataival kapcsolatban a következő módon léphetnek velünk kapcsolatba:
• írásban: Wagas, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
• webhelyen található űrlapon: www.wagas.eu
• e-mail: personaldata@wagas.eu
• telefonon: +36 800 21 384
IV. Az Önök személyes adatainak feldolgozásának céljai és jogalapja
Sorszám
1.

Feldolgozás célja
A Megbízó feladatainak végrehajtása a
megkötött szerződéssel kapcsolatban:

A feldolgozás jogi alapja
a Wagasra háruló, az alkalmazandó jogszabályokból eredő jogi
kötelezettségek, megbízási és munkaviszonnyal kapcsolatos
nyilvántartás vezetése, bérek kifizetése, és más kapcsolódó ellátások,
jelentés a ZUS-nak (NEAK megfelelője) és az Adóhivatalnak, - GDPR
jogalap: 6. cikk 1. bek. c) pont valamint 9. cikk 2. b) pontja szerint;

2.

Követelések meghatározása, védelme és
vizsgálata

A Wagas jogosan indokolt érdeke – jogalap: GDPR 6. cikk 1. bek f).

V.

Adatszolgáltatási kötelezettség. Abban az esetben, amikor ez jogi rendelkezésekből ered – különösen az adó- és
társadalombiztosítási rendeletekből, amennyiben a Wagas teljesíti jogi kötelezettségeit jogi követelmény a személyes
adatok szolgáltatása és feldolgozása a Megbízó által. A törvény által előírt összes személyes adat hiányos megadása
akadályozhatja a szerződés megkötését vagy annak teljesítését. Más esetekben az Önök által megadott személyes adatok
önkéntes szándékból történnek és azok megadásának elmulasztása nem jár negatív következményekkel a szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatban.

VI.

Információ az Önök személyes adatainak címzettjeiről

Az Önök személyes adatainak a IV. pontban meghatározott célokra történő feldolgozása kapcsán, az Önök személyes adatataik
megoszthatók:
1. közigazgatási hatóságok valamint a közfeladatokat ellátó vagy a hatóságok nevében eljáró szervezetek, a törvény által
meghatározott mértékben és célokra, különösképpen a KNF (az MNB lengyel megfelelője) részére,
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2.

olyan adatfeldolgozó alanyok részére, amelyek adatokat dolgoznak fel a követelések vizsgálatára, biztosítására vagy
biztosítási bűncselekmények ellen,
technikai szolgáltatást nyújtó alanyok részére, úgy mint a levelező rendszer üzemeltetését, dokumentumok archiválását, a
Wagas informatikai rendszerének fejlesztését és karbantartását, beleértve a tranzakciós rendszert is,
az elektronikus aláírások benyújtásának engedélyezésében részt vevő alanyok,
egyes szabályozott szakmát végző személyeknek, úgy mint ügyvédek, közjegyzők vagy könyvvizsgálóknak.

3.
4.
5.

- a fent említett, 2-5 pontban meghatározott alanyok a Wagas-szal kötött szerződés alapján és kizárólag a Wagas utasításinak
megfelelően végzik az adatfeldolgozást.
VII.

VIII.

Az adattárolás időtartama. Személyes adatait a szerződés időtartama alatt, majd a szerződéses követelések korlátozásáig
vagy az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség megszűnéséig, a törvényi rendelkezésekből vagy a Wagas jogilag
indokolt érdekéből fakadóan megszüntetik.
Az adattulajdonos jogai. A vonatkozó előírásoknak megfelelően Önök a következő jogokkal rendelkeznek:

Sorszám
1.

Hatáskör
Hozzáféréshez való jog

2.

Helyesbítéshez való jog

3.

Felejtéshez való jog

4.
5.

Korlátozáshoz való jog
Tiltakozáshoz való jog

6.

Hozzájárulás
visszavonásához való jog

7.

Adathordozhatósághoz
való jog

8.

Panasztételhez való jog

Leírás
Információt szerezhetnek a saját feldolgozott személyes adataikkal kapcsolatban,
illetve másolatot kérhetnek azokról.
Az Önök személyes adatainak pontatlansága vagy hiányossága esetén, lehetőségük
van azok módosítására, kijavítására.
A jog által megengedett mértékben kérelmezhetik saját személyes adataiknak a
törlését.
Kérhetik saját személyes adataik feldolgozásának korlátozását.
Önök jogosultak arra, hogy saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzanak személyes adataik kezelése ellen.
Személyes adataik feldolgozásához bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat a
fényképen rögzített arckáp esetén. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre nézve
van következménnyel. A Wagas befejezi az Önökkel kapcsolatos adatfeldolgozást, de
a feldolgozás a visszavonás pillanatáig jogszerű. A hozzájárulás visszavonása nem
okoz negatív következményeket a Wagas-szal való együttműködés során.
Ha az Önök adatai szolgáltatási szerződés alapján vannak feldolgozva az informatikai
rendszerhez való hozzáférés illetve Önök az Adatkezelővel kötött megállapodás
szerződő felét alkotják amely tárgyát az ügynöki tevékenység képezi - akkor
személyes adatokhoz való hordozhatósági joga van, azaz az Adatkezelőtől a
személyes adatok fogadása strukturált , általánosan használt géppel olvasható
formátumban. Ezeket az adatokat más Adatkezelőnek is elküldheti.
Önnek joga van panaszt benyújtani a személyes adatok védelmével kapcsolatos
ügyekben illetékes felügyeleti szervhez, azaz a lengyel felügyeleti hatósághoz (NAIH
megfelelője) vagy egy másik EU-tagállam felügyeleti hatóságához, amely a személy
szokásos tartózkodási helyén vagy munkájában, amelynek adatait érintik vagy az
állítólagos jogsértés helyén.

A fenti jogok igénybevételéhez kérjük lépjen kapcsolatba a Wagas-szal a III. és IV. pontban említett elérhetőségek valamelyikével.
IX.

Az EGT-n kívüli adatátvitel. Az Önök személyes adatait nem továbbítják az Európai Gazdasági Térségen kívüli más
címzetteknek.
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