ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ для клієнтів та контактів
постачальників ТзОВ Уорк Форс

У нашій заяві про конфіденційність описано, як ми обробляємо, збираємо та використовуємо особисту
інформацію клієнтів та постачальників ТзОВ Уорк Форс. Безпека контактних персональних даних є
важливою для нас, і ми обробляємо її в повній відповідності до правових норм, що діють в будь-який час,
зокрема, Загального регламенту захисту даних 2016/679 (GDPR) ЄС.
Цим ТзОВ Уорк Форс інформує своїх клієнтів та постачальників та їх контактних осіб про обробку їхніх
персональних даних наступним чином:
1.

Менеджер даних

Будучи менеджером контактних даних, Товариство з обмеженою відповідальністю Кадрового
консалтингу та сервісу Уорк Форс (юридична адреса: 1134 Будапешт, вул. Ваці 49.,
реєстраційний номер: 01-09-198948, податковий номер: 13213295-2-41) діє.
Контактні дані менеджера даних такі:
Номер телефону:
+36 (1) 354 3434
Ел. пошта:
titkarsag@work-force.hu
Веб-сторінка:
www.workforce.hu
Представник менеджера даних:
Чакварі Іван Роберт виконавчий директор
Службовець з питань захисту даних
Адвокатське бюро Д-р Томаші
менеджера даних:
Службовець з питань захисту даних менеджера даних,
юридична адреса:
1122 Будапешт, блр. Крістіна 2-4., I/17.
Ел. пошта службовця з питань захисту
zsolt.tamasi@belegal.hu + 36 30 474 2214
даних:
Номер телефону службовця з питань
захисту даних:
2.

Обсяг персональних даних, мета обробки та правові основи обробки даних

' ТзОВ Уорк Форс (Work Force Kft.) керує контактними іменами та адресами електронної пошти своїх
клієнтів та постачальників для цілей контакту.
'

3.

ТзОВ Уорк Форс (Work Force Kft.) підтримує контактні дані з причини, необхідної для забезпечення
законних інтересів компанії та виконання її договірних зобов'язань.
Адресати персональних даних

Персональні дані контактних осіб можуть розкриватися лише тим працівникам ТзОВ Уорк Форс - у
виняткових випадках субпідрядника/агентам - які необхідні для виконання своїх обов'язків або
виконання своїх обов'язків з метою управління даними, визначеними вище.
ТзОВ Уорк Форс використовує процесор обробки даних для виконання певних технічних (ІТ) операцій,
пов’язаних з персональними даними, або вона може передавати своїм партнерам, що
використовуються для виконання її завдань як одержувачів, або зробити це доступним для них.
Перелік одержувачів та діяльність, яку вони здійснюють, наведено у Додатку № 1 до цього
інформаційного листа.

4.

Тривалість зберігання персональних даних
Тривалість обробки даних контактних даних триває до обмеження строку дії прав та
обов'язків, що випливають із правовідносин із замовником або постачальником.

5.

Безпека даних

У зв'язку з обробкою персональних даних ТзОВ Уорк Форс забезпечує безпеку персональних даних
контактних осіб та вживає всіх необхідних технічних та організаційних заходів та встановлює
процедурні правила, необхідні для забезпечення виконання положень відповідного законодавства.
Відповідно, дані повинні бути захищені відповідними заходами, зокрема від несанкціонованого
доступу, зміни, передачі, розголошення, видалення чи знищення, а також випадкового знищення
та пошкодження та втрати доступу через зміни в використовуваній технології.
6.

Права контактних суб'єктів, права на скаргу та відшкодування

Контактні суб'єкти можуть вимагати доступу, виправлення, видалення або обмеження обробки своїх
персональних даних і можуть заперечити проти незаконної обробки таких персональних даних.
У разі незаконної обробки даних контактних суб'єктів можуть заперечити проти обробки даних поштою
або електронною поштою за контактними даними Менеджера даних, зазначених у пункті 1. У разі
незаконної обробки даних також може бути поданий позов проти Адміністратора даних до
компетентного суду. Крім того, ви можете подати скаргу до Національного органу з питань
захисту даних та свободи інформації за такими контактами: 1125 Будапешт, алея Сіладі Ержебет
22/c; тел.: +36 (1) 391-1400; факс: +36 (1) 391-1410,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Положення, що містяться в цьому проспекті та додатку до нього, можуть бути змінені відповідно до
положень чинного законодавства про захист даних, і ТзОВ Уорк Форс має право вносити до них зміни в
односторонньому порядку.
Складено: Будапешт, 01 лютого 2019р.
ТзОВ Уорк Форс (Work Force Kft.)

Додаток:Перелік адресатів даних (https://work-force.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/)

