Інформація про розпорядження персональними даними
Закон для вас нами - Товариством 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) - надає право розпорядження особистими даними, які обробляються, про що ми пам’ятаємо в усіх
відношеннях.
Ми виконуємо ваші повідомлення та запити в рамках законодавства, для цього ми можемо зберігати ваші голосові
повідомлення, письмові та усні заяви. Ви можете використовувати принаймні наступні права (шляхом
titkarsag@work-force.hu ел. поштою або H-1134 Будавешт, вул. Ваці 49. листом заявою):

1. Право на протест: Ми можемо використовувати ваші дані у своїх законних інтересах. Ви маєте право
протестувати проти цього. Якщо ви це зробите, ми розслідуємо ваш протест протягом 30 днів (ми можемо
продовжити цей термін один раз, щоб виконати належну процедуру, яка відповідає вашим інтересам). Під час
розслідування ми докладемо максимум зусиль, щоб використати вашу інформацію.

2. Право відкликати згоду: Якщо ми обробляємо ваші дані з вашої згоди, ви можете залишити можливість
відкликати свою згоду на обробку. Важливо зазначити, що якщо ви відкличете свою згоду, ми можемо не змогти
надати вам найкращі для вас послуги.

3. Право доступу до оброблених даних: Протягом усього періоду нашого управління даними ви маєте право
вимагати від нас інформацію про те, які дані ми зберігаємо про вас у певний момент, і ви можете вимагати, щоб
ваші дані були змінені, оновлені або видалені. Ми можемо вимагати від вас додаткової особистої інформації, щоб
виконати ваш запит. Ми можемо відмовити у виконанні вашого запиту лише у визначеному законом колі, в
обґрунтованих випадках.

4. Право скасування: У деяких випадках ви маєте право вимагати від нас видалення ваших персональних даних.
Якщо ви зв’яжетеся з нами з таким запитом, ми розглянемо його протягом 30 днів (ми можемо продовжити цей
термін один раз, щоб виконати належну процедуру, яка відповідає вашим інтересам). Під час розслідування ми
докладемо максимум зусиль, щоб використати вашу інформацію. Якщо ми приймемо ваш запит і видалимо вашу
інформацію, ми запишемо ваше ім’я серед тих, з ким ми, звичайно, не будемо контактувати в майбутньому. Ви
також маєте право заперечити проти цього, і в цьому випадку ваше ім’я буде видалено з цієї бази даних.

5. Право на перенесення даних: Ви маєте право передати дані, якими ми обробляємо, від нас іншому
менеджеру даних. За запитом ми передамо ваші дані іншому контролеру даних або надамо вам копію оброблених
даних у загальновживаному машиночитаному форматі.

6. Право на скаргу: Ви маєте право подати скаргу до Національного органу з питань захисту даних та свободи
інформації або до юрисдикційного суду за вказаними нижче контактними даними.
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