Adatkezelési tájékoztató

Data Processing Notice

Az adatkezelési tájékoztató a WebEye Magyarország Kft.
(székhely: 1043 Budapest, Dugonics utca 11.;
cégjegyzékszáma: 01-09-860532) által üzemeltetett
https://hu.webeye.eu/ oldalon az útdíj bevallási
közreműködői szerződéskötés keretében megvalósuló
személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást
tartalmazza.

This Data Processing Notice contains information related
to the processing of personal data realised within the
framework of the Individual Contract in the issue of
Positioning and Toll Declaration Operator Data Servicing,
on the https://hu.webeye.eu/ website operated by
WebEye Hungary Ltd.

Elérhetőségeink:
Cím:
2151 Fót, Akácos,
Business park 0221/12 hrsz. D2. ép.

East

Gate

E-mail cím:

operator@hu.webeye.eu

Telefonszám:

+36-1-633-3535, +36-20-2858202

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és
az adatkezelés időtartama
1.1. Szerződéskötéshez szükséges adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása

Contact information:
Address:
2151 Fót, Akácos, East Gate
Business park 0221/12 hrsz. D2.
E-mail address:

operator@hu.webeye.eu

Telephone number: +36-1-633-3535,
2858202

+36-20-

1. The set of processed data, the legal basis and
purpose of data processing, and the period of data
processing
1.1. Data processing necessary for contracting
Description of types of data processing

It is possible to conclude a Contract For Toll Declaration
Az oldalon lehetőség van az útdíj bevallási közreműködésre
Operator’s Data Servicing on the website.
szerződést kötni.
In the interest of contracting, we process the following
A szerződéskötés érdekében az alábbi adatait kezeljük:
data concerning you:
- név,
- name,
- e-mail cím,
- e-mail address,
- telefonszám.
- telephone number.
Emellett a bevallási közreműködők adatszolgáltatására
vonatkozó egyedi Általános Szerződési Feltételek
(https://hugo.hu/files/document/document/6031/BK%20Adatszolgalt
atasi%20Szerzodes_20160101.pdf) alapján a WebEye-nak
értesítési kötelezettségei keletkeznek az ÁSZF-ben
Értesítendő személyként megjelölt személy felé, amely
miatt az ÁSZF szerinti Értesítendő személynek a nevét,
telefonszámát és email cím értesítési adatait kell megadni.

In addition to this, under the individual General
Contracting Terms For Toll Declaration Operator’s Data
Servicing
(https://hu.webeye.eu/wpcontent/uploads/2017/02/WEHU_BK_ASZF_v3_EN.pdf)
, WebEye has notification obligations in respect of the
person specified in the GCT as the Person To Be
Informed, due to which the notification data, i.e. the
name, telephone number and e-mail address of the
Person To Be Informed under the GCT are to be
provided.

Az adatok megadása és kezelése elengedhetetlen a
Providing and processing the data are indispensable for
szerződéskötéshez.
contracting.
Adatkezelés jogalapja és célja
Legal basis and purpose of data processing
Az adatkezelés jogalapja a szerződéskötéshez felhasznált
The legal basis of data processing in the case of the data
adatok esetében az Európai Parlament és a Tanács (EU)
used for contracting, based on point a) of Article 6(1) of
2016/679
Általános
Adatvédelmi
Rendelete
(a
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a)
and of the Council, the General Data Protection
pontja alapján az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása,
Regulation (hereinafter “Regulation” or “GDPR”) is your
az Értesítendő személy adatai esetében a GDPR 6. cikk (1)
freely given consent, in the case of the data of the Person
bekezdés f) pontja alapján a WebEye azon jogos érdeke,
To Be Informed , based on point f) of Article 6(1) of GDPR,
hogy az említett ÁSZF előírásainak meg tudjon felelni, mint
the legitimate interest of WebEye to be able to meet the
bevallási közreműködő.
requirements of the GCT mentioned above, as the party
contributing to the declaration.
Adatkezelés időtartama

Period of data processing
Az adatkezelés a kapcsolattartói státusz megszűnésekor
Data processing ends when the contact person’s status
vagy a szerződés megszűnését követő ötödik év elteltével ér
ceases to exist or upon the lapse of the fifth year
véget.
following the termination of the contract.
Adattovábbítás
Data transfer
Tekintve, hogy a WebEye szolgáltatást egy cégcsoport
Given that WebEye service is offered by a company
nyújtja, ezért adatai továbbítása valósulhat meg a
group, the transfer of your data may be executed
szolgáltatás
nyújtásában
közreműködő
WebEye
towards WebEye International Kft. and LambdaCom Kft.,
International Kft., valamint LambdaCom Kft. részére.
cooperating in offering the service.
2. Cookie adatkezelés
A honlapunk testre szabott és hatékony használata,
valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében
honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t
(sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók,
amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner
szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy
azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt
számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó
technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb
navigációs adatokat).

2. Cookie data processing
In the interest of a customised and efficient use of our
website, as well as for a better user experience, our
website may store small data packages, so-called
cookies, on your computer. Cookies are identifiers that
our website or its partner server collecting the cookie
may send to the computer used by you so as to identify
the computer used while visiting our website and store
the technical data on the use of the homepage (e.g. clickthrough, other navigation data).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan
fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) According to their default configuration, most browsers
tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van automatically receive these cookies. The storing of
lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt cookies can be turned off; furthermore, it is also possible

számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások
kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre
vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását
számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell
beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk
garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő
működését és teljes körű használatát.

to set the browser to send a notification before a cookie
is stored on your computer. These settings apply solely
to the browser programme and the computer used; the
settings and switching off of the cookies are to be
configured by each computer and each browser,
separately. By turning off the cookies, we cannot
guarantee the appropriate operation of all the functions
of the website and the best user experience.

3. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
3. Your rights related to data processing
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai
szerint az alábbi jogok illetik meg:
Within your period of data processing, according to the
requirements of GDPR, you have the following rights:
- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
- access to personal data and information related
to data processing,
- helyesbítéshez való jog
- right to rectification
- adatkezelés korlátozása,
- restriction of data processing,
- törléshez való jog,
- right to erasure,
- hordozhatósághoz való jog,
- right to portability,
- hozzájárulás visszavonási joga.
- right to withdraw consent.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával
jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk If you would like to exercise your rights, that involves
kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok your identification; furthermore, it is also necessary that
megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan we communicate with you. Therefore, in the interest of
adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), identification, it will be necessary that you provide
valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön personal data (however, identification may be based
adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, only on data that we otherwise already process on you);
a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
also, your complaint related to data processing will be
accessible in our email account within the period
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 specified in this Notice in connection with complaints .
napon belül válaszoljuk meg.
We respond to complaints related to data processing
A hozzájárulás visszavonásának joga
within 30 days at the latest.
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást Right to withdraw consent
visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat
rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, You have the right to withdraw the consent to data
hogy amennyiben egy közvetítés van folyamatban, akkor az processing at any time; in this case, we erase the data

adattörlést jeleznünk kell partnerünk felé is, ami a provided from our systems. However, please be aware
közvetítést sikertelenné teszi.
that if mediation is underway, we also have to notify our
partner about the erasure of data, which will render
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés. mediation unsuccessful.
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra Access to personal data and information
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, You have the right to obtain confirmation as to whether
jogosult arra, hogy:
or not personal data concerning you are being
processed, and, where that is the case, you have the right
- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és to:
-

a következő információkról tájékoztassuk:
o

az adatkezelés céljai;

o

az Önről
kategóriái;

o

o

o

kezelt

személyes

adatok

információ azon címzettekről vagy
címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közöltük
vagy közölni fogjuk;
a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen
időtartam
meghatározásának
szempontjai;
az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre
vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;

o

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga;

o

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a
forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

-

obtain access to your personal data processed,
and

-

be informed about the following information:
o

the purposes of data processing;

o

the categories of the personal data
processed on you;

o

information on the recipients or
categories of recipient to whom the
personal data have been or will be
disclosed;

o

the envisaged period for which the
personal data will be stored, or, if not
possible, the criteria used to determine
that period;

o

your right to request rectification or
erasure of personal data or restriction of
processing of personal data concerning
you, or to object to such processing in
the event of data processing based on
legitimate interest;

o

the right to lodge a complaint with a
supervisory authority;

o

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha
alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információkat, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel,
és
Önre
nézve
milyen
várható
következményekkel bír.

o

where the personal data are not
collected from you, any available
information as to their source;

o

the existence of automated decisionmaking (where applicable), including
profiling, and, at least in those cases,
meaningful information about the logic
involved, as well as the significance and
the envisaged consequences of such
processing for you.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének
megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri The purpose of exercising the right may be aimed at the
tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést establishment and control of the legitimacy of data
számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
processing, therefore, in the event of multiple requests
for information, we may charge a fair reimbursement of
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, costs for the performance of the request for information.
hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el
Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
We secure access to personal data by sending you the
personal data and information processed in email,
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes following your identification.
adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel
kapcsolatos információkat kéri.
Please indicate in your request whether you are
requesting access to personal data or you are requesting
Helyesbítéshez való jog.
the information related to data processing.
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül Right to rectification
helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.
You have the right to obtain without undue delay the
rectification of inaccurate personal data concerning you.
Adatkezelés korlátozásához való jog.
Right to restriction of processing
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést,
ha az alábbiak valamelyike teljesül:
You have the right to obtain restriction of processing
where one of the following applies:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra
- the accuracy of the personal data is contested by
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük
you, in such case the restriction applies for the
a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre
period that enables us to verify the accuracy of
nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
the personal data; if verification is not necessary,
no restriction is applied either;

-

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;

-

the processing is unlawful and you oppose the
erasure of the personal data and request the
restriction of their use instead;

-

már nincs szükségünk a személyes adatokra a
megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy

-

we no longer need the personal data for the
purposes of the processing indicated, but they
are required by you for the establishment,
exercise or defence of legal claims; or

-

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos
érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez
esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos
indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

-

you objected to data processing, however, our
legitimate interest may also substantiate the
data processing; in which case, pending the
verification whether our legitimate grounds
override your legitimate grounds, data
processing is to be restricted.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Where processing falls under restriction, such personal
data shall, with the exception of storage, only be
processed with your consent or for the establishment,
exercise or defence of legal claims or for the protection
of the rights of another natural or legal person or for
reasons of important public interest of the Union or of a
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen Member State.
(legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal)
tájékoztatjuk Önt.
We inform you about the lifting of the restriction of data
processing in advance (at least 3 working days before the
Törléshez - elfeledtetéshez való jog.
restriction is lifted).
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül Right to erasure and right to be forgotten.
töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:
You have the right to obtain the erasure of personal data
concerning you without undue delay where one of the
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a following grounds applies:
célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
- the personal data are no longer necessary in
- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek
relation to the purposes for which they were
nincs más jogalapja;
collected or otherwise processed;
-

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz
jogos érdek) az adatkezelésre,

-

you withdraw your consent and there are no
other legal grounds for the processing;

-

you object to data processing based on
legitimate interest and there are no overriding

-

a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a
panasz alapján megállapítást nyert,

-

a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós
vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az
Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt
okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia
és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy
Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes
adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

legitimate grounds (that is, legitimate interest)
for data processing,
-

the data have been processed unlawfully, which
was established on the basis of the complaint,

-

the personal data have to be erased for
compliance with a legal obligation in Union or
Member State law to which we are subject.

If, on some legitimate grounds, we made personal data
processed on you public, and we are obligated to erase
that for any of the reasons indicated above, we, taking
into consideration available technology and the cost of
implementation, shall take reasonable steps, including
technical measures, to inform other controllers
processing the personal data that you have requested
the erasure of any links to, or copy or replication of,
those personal data. As a rule, we do not make your
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés personal data public.
szükséges:
Erasure cannot be applied in case data processing is
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a necessary:
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- for exercising the right of freedom of expression
- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk
and information;
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
- for compliance with a legal obligation which
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás
requires processing by Union or Member State
keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla
law to which we are subject or for the
megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből
performance of a task carried out in the public
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
interest (e.g. Where data processing is realised
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
within the framework of invoicing, as preserving
végrehajtása céljából;
the invoice is required by law), or in the exercise
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
of official authority vested in the controller;
illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll
- for the establishment, exercise or defence of
fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói,
legal claims (e.g.: if we have a claim outstanding
adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
towards you and that has not been performed
Hordozhatósághoz való jog
yet, or the administration of a consumer or data
processing complaint is underway).
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez
szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes Right to portability
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy

az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg
értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv
formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez
technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az
adatokat ebben a formában más adatkezelő számára
továbbítsuk.

If data processing is necessary for the performance of a
contract, or data processing is based on your freely given
consent, you have the right to receive the data you
provided to us in a machine-readable format, which we
will put at your disposal in xml, JSON or csv format,
where technically feasible, you may request that the
data be transmitted to other controllers in this format.

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a
személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az
bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem
teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati
eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
4. Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges
jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai
megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek
birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat
ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.
Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket
érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Right to object
You have the right to object, on grounds relating to your
particular situation, at any time to processing of personal
data concerning you, based on legitimate grounds. We
shall no longer process the personal data unless we
demonstrate compelling legitimate grounds for the
processing which override your interests, rights and
freedoms or for the establishment, exercise or defence
of legal claims.
Possibilities for legal remedy
If, in your opinion, we violated some legal provision
related to data processing, or failed to perform a request
of yours, in the interest of the termination of alleged
unlawful data processing, you may initiate an
investigation by the Hungarian National Authority for
Data Protection and Freedom of Information)(mailing
address:
1530
Budapest,
Pf.:
5.,
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).
4. Data Security

During the operation of IT systems, through the
necessary authorisation, internal organisational and
technical solutions we prevent unauthorised individuals
from coming into possession of your data, from erasing
the data, saving the data from the system or modifying
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást
them. We enforce the data protection and processing
vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről
security requirements towards our processors as well.
tájékoztatjuk Önt, amennyiben ezt a GDPR kötelezővé teszi.
5. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az We keep records of potential personal data breaches; if
adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon necessary, we inform you about any data breach that
módosítsuk.
occurred, where required by GDPR.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a 5. Miscellaneous provisions
gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően We reserve the right to modify this Data Processing
tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi Notice, in a manner not affecting the purpose and legal
basis of data processing.
információkról:
-

-

-

-

-

-

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy If, however, we intend to execute further data
ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam processing in connection with the data collected for a
further purpose other than that of their collection, prior
meghatározásának szempontjairól;
to the further data processing, we will inform you about
azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó the purpose of data processing and the following
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok information:
helyesbítését,
törlését
vagy
kezelésének
- the period of storing the personal data, or, if this
korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés
is not possible, the criteria of determining the
esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése
period;
ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses
kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az
- your right to request access to and rectification
adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
or erasure of the personal data concerning you,
or restriction of processing, and in the event of
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról,
data processing with a legitimate interest, to
hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
object to processing of personal data; in the
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
event of data processing based on consent or a
benyújtásának jogáról;
contractual relationship, you may request that
the right to the portability of data be secured;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
- in case of data processing based on consent, you
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e
may withdraw the consent at any time,
valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes
- the right to lodge a complaint with a supervisory
adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges
authority;
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása;
- whether the provision of personal data is a
statutory or contractual requirement, or a
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha
requirement necessary to enter into a contract,
alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
as well as whether you are obligated to provide
is, valamint legalább ezekben az esetekben az
the personal data and of the possible
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
consequences of failure to provide such data;
információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen

jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg,
amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell
járulnia.

-

the existence of automated decision-making
(where applicable), including profiling, and, at
least in such cases, meaningful information
about the logic involved, as well as the
significance and the envisaged consequences of
such processing for you.

Data processing can commence only after this; if the
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától legal basis of data processing is consent, in addition to
érvényes.
the information, you also have to consent to data
processing.
Gáll Levente
ügyvezető
WebEye Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató
The effective date of this Data Processing Notice is 25
Korlátolt Felelősségű Társaság
May 2018.

Levente Gáll
CEO
WebEye Hungary Ltd.

