NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
INTRODUCERE
În timpul exploatării site-ului web, operatorul de date prelucrează datele persoanelor înregistrate pe site-ul
web pentru a putea să le furnizeze servicii corespunzătoare.
Furnizorul de servicii intenționează să respecte pe deplin reglementările prevăzute în legislația referitoare
la prelucrarea datelor cu caracter personal, în special prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului.
Prezenta notificare privind confidențialitatea referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale
persoanelor fizice și la libera circulație a acestor date a fost formulată în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, luând în considerare conținutul Legii CXII din
2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare.

DESCRIEREA OPERATORULUI DE DATE
Nume / denumirea societății: MOGYI Kereskedelmi Kft.
Sediul social: H-6448 Csávoly, Petőfi S. u. 29.
Număr înregistrare fiscală: 10411030-2-03
Număr de înregistrare (la Autoritatea Națională Maghiară pentru Protecția Datelor și Libertatea
Informației (NAIH)) 2018\BAF\000044
Website: www.mogyi.hu
Notificarea privind confidențialitatea este disponibilă la: www.mogyi.hu/pdf/Mogyi-adatvedelmitajekoztato-180830.pdf

DEFINIȚII
- RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor) este noul Regulament al Uniunii Europene
privind Protecția Datelor;
- prelucrarea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
- persoana împuternicită de operator: o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt
organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
- date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă
(persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,
date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
- operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci
când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
- consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

- încălcarea securității datelor cu caracter personal: o încălcare a securității care duce, în mod accidental
sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
- destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt
divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea,
autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor
date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în
conformitate cu scopurile prelucrării;
- parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana
vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter
personal;

ORIENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Operatorul de date declară că prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu notificarea privind
confidențialitatea și respectă reglementările din legislațiile relevante, acordând o atenție deosebită
următoarelor:
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime.
Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar scopurilor în care
acestea sunt prelucrate.
Datele cu caracter personal sunt exacte și actualizate periodic. Datele cu caracter personal incorecte sunt
șterse fără întârziere.
Datele cu caracter personal sunt păstrate într-un format care să permită identificarea persoanelor vizate,
doar atât timp cât este necesar. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura
în care acestea vor fi prelucrate numai în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
științifică sau istorică ori în scopuri statistice.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a acestora,
inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau
deteriorării accidentale, folosind măsuri tehnice sau organizaționale adecvate.
Principiile protecției datelor ar trebui să se aplice oricărei informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Scopul prelucrării datelor este acela de a permite furnizorului de servicii / operatorului de date să furnizeze
servicii suplimentare adecvate în timpul exploatării site-ului web, persoanelor înregistrate pe site-ul web.
Baza juridică privind prelucrarea datelor constă în consimțământul dat de persoana în cauză.
Persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt utilizatorii înregistrați ai site-ului web.
Perioada de prelucrare a datelor și ștergerea datelor. Perioada de prelucrare a datelor depinde întotdeauna
de scopul specific al utilizării; însă, datele sunt șterse fără întârziere dacă obiectivul inițial a fost deja atins.
Persoana în cauză își poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor la orice dată, prin trimiterea
unui e-mail la adresa de e-mail pentru persoana de contact. În cazul în care ștergerea nu întâmpină niciun
fel de obstacole juridice, datele lui/ei vor fi șterse.
Operatorul de date și angajații acestuia au dreptul să se informeze cu privire la date.

Persoana în cauză îi poate solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare
la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării
sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.
Persoana în cauză își poate retrage consimțământul privind prelucrarea datelor la orice dată, însă aceasta
nu privește legalitatea activității de prelucrare a datelor desfășurate înainte de retragerea
consimțământului.
Persona în cauză își poate exercita dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
Dacă persona în cauză dorește să utilizeze avantajeze oferite în momentul înregistrării, și anume aceasta
intenționează să utilizeze serviciul site-ului web în legătură cu acestea, sunt furnizate datele cu caracter
personal solicitate. Persoana în cauză nu este obligată să furnizeze date cu caracter personal;
nefurnizarea datelor nu afectează persoana în cauză în niciun mod. Cu toate acestea, anumite funcții ale
site-ului web nu sunt disponibile fără înregistrare.
Persoana în cauză are dreptul să îi solicite operatorului de date să rectifice sau să completeze datele cu
caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate.
Persoana în cauză are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal
inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu
caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate în cazul în care prelucrarea datelor nu are
niciun alt temei legal.
Modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal poate fi solicitată prin e-mail, telefon sau scrisoare
prin intermediul datelor de contact indicate mai sus.

ÎNREGISTRAREA PE SITE-UL WEB
Scopul prelucrării datelor este acela de a furniza servicii suplimentare și de a stabili puncte de contact.
Baza juridică privind prelucrarea datelor în momentul înregistrării constă în
dumneavoastră.
Persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt utilizatorii înregistrați ai site-ului web.

consimțământul

Perioada de prelucrare a datelor. Prelucrarea datelor se efectuează până la retragerea consimțământului.
Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la
adresa de e-mail pentru persoana de contact.
Datele sunt șterse în momentul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor. Vă puteți retrage
consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail
pentru persoana de contact.
Operatorul de date și angajații acestuia au dreptul să se informeze cu privire la date.
Modalitatea de stocare a datelor: electronică.
Modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal poate fi solicitată prin e-mail, telefon sau scrisoare
prin intermediul datelor de contact indicate mai sus.
Furnizarea datelor cu caracter personal este absolut esențială pentru identificarea în baza de date și pentru
contact. Denumirea exactă a societății și adresa sunt necesare pentru facturarea care constituie o obligație
legală.
Set de date prelucrate Scopul specific al datelor prelucrate
Identificarea numelui, contact, facturare.
Identificarea denumirii societății, contact, facturare.
Identificarea adresei, contact, facturare.
Identificarea e-mail-ului, contact.
Identificarea numărului de telefon, contact.
Data înregistrării Măsura informațiilor tehnice.
Adresa de IP Măsura informațiilor tehnice.

Utilizatorul își poate da consimțământul pentru prelucrarea datelor bifând în mod intenționat caseta goală
desemnată în acest scop pe site-ul web.
Dumneavoastră, în calitate de persoană în cauză, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu
caracter personal; cu privire la aceasta, aveți dreptul la procedura specificată în informațiile privind
prelucrarea datelor descrise mai sus, în prezenta notificare privind confidențialitatea, precum și în legislația
prevăzută în prezenta.

PLASAREA COMENZII
Scopul prelucrării datelor este acela de a furniza servicii suplimentare, de a stabili puncte de contact și de a
trimite un e-mail de confirmare. Vom putea să vă completăm comanda doar dacă ne veți furniza datele de
contact și de facturare care sunt absolut esențiale pentru contact și facturare.
Baza juridică privind prelucrarea datelor constă în consimțământul dumneavoastră. În cazul facturării,
activitatea de prelucrare a datelor se bazează pe legislație.
Persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt utilizatorii înregistrați ai site-ului web.
Perioada de prelucrare a datelor. Prelucrarea datelor este efectuată până când nu mai este necesar în
conformitate cu reglementările legale sau până la retragerea consimțământului. Vă puteți retrage
consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail
pentru persoana de contact.
Datele sunt șterse în momentul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor. Vă puteți retrage
consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail
pentru persoana de contact. Datele de facturare pot fi șterse în conformitate cu reglementările legale.
Operatorul de date și angajații acestuia au dreptul să se informeze cu privire la date.
Modalitatea de stocare a datelor: electronică.
Modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal poate fi solicitată prin e-mail, telefon sau scrisoare
prin intermediul datelor de contact indicate mai sus.
Set de date prelucrate Scopul specific al datelor prelucrate
Identificarea numelui, contact, facturare.
Identificarea denumirii societății, contact, facturare.
Identificarea adresei, contact, facturare.
Identificarea e-mail-ului, contact.
Identificarea numărului de telefon, contact.
Date privind produsul comandat Identificarea produsului.
Data înregistrării Măsura informațiilor tehnice.
Adresa de IP Măsura informațiilor tehnice.
Utilizatorul își poate da consimțământul pentru prelucrarea datelor bifând în mod intenționat caseta goală
desemnată în acest scop pe site-ul web.
Persoana în cauză se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal; cu privire la aceasta, are
dreptul la procedura specificată în informațiile privind prelucrarea datelor descrise mai sus, în prezenta
notificare privind confidențialitatea, precum și în legislația prevăzută în prezenta.

EMITEREA FACTURILOR
Scopul prelucrării datelor este acela de a emite și transmite facturile electronice ca fișiere atașate la e-mail.
Baza juridică privind prelucrarea datelor constă în prelucrarea datelor cu caracter obligatoriu specificate în
legislație.
Persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt cumpărătorii furnizorului de servicii.

Perioada de prelucrare a datelor. Prelucrarea datelor este efectuată până când nu mai este necesar în
conformitate cu reglementările legale sau până la retragerea consimțământului. Vă puteți retrage
consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail
pentru persoana de contact.
Datele sunt șterse în momentul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor. Vă puteți retrage
consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail
pentru persoana de contact. Datele de facturare pot fi șterse în conformitate cu reglementările legale.
Operatorul de date și angajații acestuia au dreptul să se informeze cu privire la date.
Modalitatea de stocare a datelor: electronică.
Modificarea sau ștergerea datelor de facturare poate fi solicitată prin e-mail, telefon sau scrisoare prin
intermediul datelor de contact indicate mai sus.
Set de date prelucrate Scopul specific al datelor prelucrate
Identificarea numelui, contact, facturare.
Identificarea denumirii societății, contact, facturare.
Identificarea adresei, contact, facturare.
Identificarea e-mail-ului, contact.
Identificarea numărului de telefon, contact.
Număr înregistrare fiscală / număr de identificare fiscală Identificarea cumpărătorului.
Date de facturare Identificarea facturii.
Data emiterii facturii Măsura informațiilor tehnice.
Utilizatorul își poate da consimțământul pentru prelucrarea datelor bifând în mod intenționat caseta goală
desemnată în acest scop pe site-ul web.
Persoana în cauză se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal; cu privire la aceasta, are
dreptul la procedura specificată în informațiile privind prelucrarea datelor descrise mai sus, în prezenta
notificare privind confidențialitatea, precum și în legislația prevăzută în prezenta.

TRANSMITEREA BULETINELOR INFORMATIVE
Operatorul de date nu transmite buletine informative utilizatorilor care vizitează site-ul web și sunt
înregistrați pe acesta.
Doar în cazul extraordinar al transmiterii de buletine informative, în calitate de operator de site web
declarăm că respectăm pe deplin dispozițiile legale relevante cu privire la informații și descrierile publicate
de noi. De asemenea, declarăm că pe baza abonării la buletinele informative, nu putem verifica
autenticitatea datelor de contact și stabili dacă datele furnizate se referă la o persoană privată sau la o
societate. Gestionăm societăți care ne contactează în calitate de clienți.
Scopul prelucrării datelor este acela de a transmite descrieri profesionale, mesaje electronice care conțin
reclame, informații și buletine informative; vă puteți dezabona de la acestea în orice moment fără niciun fel
de consecințe. De asemenea, vă puteți dezabona fără niciun fel de consecințe dacă societatea
dumneavoastră nu mai există între timp, ați părăsit societatea sau altcineva v-a furnizat datele de contact.
Baza juridică privind prelucrarea datelor constă în consimțământul dumneavoastră. Vă informăm că
utilizatorul îl poate împuternici pe furnizorul de servicii în mod preliminar și expres pentru a-i comunica
reclamele, informațiile sale și alte e-mailuri prin adresa de e-mail furnizată în momentul înregistrării. Prin
urmare, utilizatorul își poate da consimțământul pentru ca furnizorul de servicii să îi prelucreze datele cu
caracter personal necesare în acest scop.
Vă informăm că dacă doriți să primiți buletine informative de la noi, trebuie să introduceți datele solicitate.
În cazul nefurnizării datelor, nu vom putea să vă transmitem buletine informative.
Perioada de prelucrare a datelor. Prelucrarea datelor se efectuează până la retragerea consimțământului.
Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la
adresa de e-mail pentru persoana de contact.

Datele sunt șterse în momentul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor. Vă puteți retrage
consimțământul privind prelucrarea datelor în orice moment, prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail
pentru persoana de contact.
De asemenea, consimțământul poate fi retras și prin linkul care va fi găsit în buletinele informative
transmise.
Operatorul de date și angajații acestuia au dreptul să se informeze cu privire la date.
Modalitatea de stocare a datelor: electronică.
Modificarea sau ștergerea datelor poate fi solicitată prin e-mail, telefon sau scrisoare prin intermediul
datelor de contact indicate mai sus.
Vă informăm că nu este necesar să includem datele referitoare la identitatea dumneavoastră în numele de
utilizator sau în adresa de e-mail. De exemplu, nu vi se solicită să vă includeți numele în numele de
utilizator sau în adresa de e-mail. Aveți libertatea de a decide să furnizați un nume de utilizator sau o
adresă de e-mail care conține informații referitoare la identitatea dumneavoastră. Adresa de e-mail utilizată
pentru păstrarea contactului este absolut necesară pentru a vi se transmite buletinele informative sau
informațiile profesionale.

COOKIE-URI
Cookie-urile sunt plasate de site-ul web vizitat pe calculatorul utilizatorului și includ informații precum
setările site-ului web sau situația autentificării.
Prin urmare, cookie-urile sunt fișiere mici create de site-urile web vizitate. Acestea îmbunătățesc experiența
utilizatorului prin salvarea datelor de navigare. Cookie-urile permit site-ului web să amintească setările siteului web și să ofere conținut relevant pe plan local.
Site-ul web al furnizorului de servicii trimite un fișier mic (cookie) către calculatoarele vizitatorilor site-ului
web astfel încât să poată fi stabilite împrejurarea și data vizitei. Furnizorul de servicii îl informează pe
vizitator despre vizite asemănătoare pe site-ul web.
Persoanele implicate în prelucrarea datelor sunt vizitatori ai site-ului web.
Scopul prelucrării datelor este acela de a furniza servicii suplimentare, de a identifica și de a monitoriza
vizitatorii.
Baza juridică privind prelucrarea datelor. Consimțământul utilizatorului nu este necesar dacă utilizarea de
cookie-uri este absolut necesară pentru furnizorul de servicii.
Setul de date: număr unic de identificare, data, setarea informațiilor.
Utilizatorul poate șterge cookie-urile din browsere în orice moment în secțiunea Setări.
Operatorii de date au dreptul să se informeze cu privire la date. Prin utilizarea cookie-urilor, operatorul de
date nu prelucrează date cu caracter personal.
Modalitatea de stocare a datelor: electronică.

SITE-URI DE SOCIAL MEDIA (MEDIA DE SOCIALIZARE ONLINE)
Site-urile de social media sunt instrumente media unde sunt distribuite mesaje de către utilizatorii social
media. Social media folosește internetul și oportunitățile de publicare on-line pentru a-i transforma pe
utilizatori din destinatari ai conținutului în editori de conținut.
Social media reprezintă platforma de aplicații on-line unde poate fi găsit conținutul creat de utilizatori, de
exemplu, Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, etc.
Social media poate avea următoarele forme: conversații publice, prestații, prezentări, informații despre
produse sau servicii.
Informațiile publicate în social media pot avea următoarele forme: forumuri, înregistrări de bloguri, imagini,
imagini video și materiale audio, știri, e-mailuri, etc.

Pe baza celor de mai sus, setul de date prelucrate poate include fotografia de profil publică a utilizatorului,
separat de datele sale cu caracter personal.
Persoanele în cauză: fiecare utilizator înregistrat.
Scopul colectării de date este acela de a promova site-ul web sau site-urile web aferente.
Baza juridică privind prelucrarea datelor constă în consimțământul voluntar dat de persoana vizată.
Perioada de prelucrare a datelor: pe baza reglementării disponibile pe site-ul de social media respectiv.
Termenul limită pentru ștergerea datelor: pe baza reglementării disponibile pe site-ul de social media
respectiv.
Persoanele care au dreptul să cunoască datele: pe baza reglementării disponibile pe site-ul de social
media respectiv.
Drepturile referitoare la prelucrarea datelor: pe baza reglementării disponibile pe site-ul de social media
respectiv.
Modalitatea de stocare a datelor: electronică.
Este important să se aibă în vedere faptul că în momentul în care utilizatorul încarcă sau trimite date cu
caracter personal, acesta îi oferă permisiunea valabilă la nivel global operatorului site-ului de social media
pentru a stoca și utiliza acest conținut.
Prin urmare, este extrem de important să se asigure că utilizatorul este pe deplin îndreptățit să furnizeze
informațiile dezvăluite.

GOOGLE ANALYTICS
Site-ul nostru web nu utilizează aplicația Google Analytics.

DREPTURILE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR
Dreptul la informare
Prin intermediul informațiilor de contact oferite, ne puteți solicita informații despre datele dumneavoastră
prelucrate de noi, despre baza juridică și scopul prelucrării acestora, sursa de informații și perioada de
prelucrare. Vom trimite informațiile imediat, la solicitarea dumneavoastră, în cel mult 30 de zile, la adresa
de e-mail furnizată de dumneavoastră.
Dreptul la rectificare
Ne puteți solicita să modificăm oricare dintre datele dumneavoastră prin informațiile de contact oferite. Vom
lua măsuri imediat, la solicitarea dumneavoastră, în cel mult 30 de zile și vom transmite informațiile la
adresa e-mail furnizată de dumneavoastră.
Dreptul la ștergere
Ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră prin informațiile de contact oferite. Vom acționa
imediat, la solicitarea dumneavoastră, în cel mult 30 de zile și vom transmite informațiile la adresa e-mail
furnizată de dumneavoastră.
Dreptul la blocarea datelor
Ne puteți solicita să blocăm datele dumneavoastră prin informațiile de contact oferite. Blocarea se
realizează până la datele care trebuie să fie stocate pe baza motivului specificat de dumneavoastră. Vom
acționa imediat, la solicitarea dumneavoastră, în cel mult 30 de zile și vom transmite informațiile la adresa
e-mail furnizată de dumneavoastră.

Dreptul la opoziție
Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră prin datele de contact oferite. Obiecția va fi examinată în
cel mai scurt timp posibil, în termen de cel mult 15 zile de la depunerea cererii; o vom judeca în esență și
vă vom anunța prin e-mail despre decizia noastră.
Posibilitatea de exercitare a drepturilor referitoare la prelucrarea datelor
Dacă deveniți conștienți de prelucrarea ilegală a datelor, informați societatea noastră, astfel fiind posibilă
restabilirea situației juridice într-o perioadă scurtă de timp. Vom face tot posibilul să rezolvăm problema
descrisă în interesul dumneavoastră.

ÎN CAZUL ÎN CARE CONSIDERAȚI CĂ SITUAȚIA JURIDICĂ NU
POATE FI RESTABILITĂ, INFORMAȚI AUTORITATEA DESPRE
ACEASTA PRIN INTERMEDIUL URMĂTOAREI:
Autorități Naționale Maghiare pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației
Adresa de corespondență: H-1530 Budapest, Pf.: 5.
Adresă: H-1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat (at) naih.hu
URL: https://naih.hu
Coordonate: N 47°30'56"; E 18°59'57"

BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (din 27 aprilie
2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și Directiva abrogată 95/46/CE (Regulamentul General privind
Protecția Datelor).
- Legea CXII din 2011 privind autodeterminarea informațională și libertatea de informare.
- Legea LXVI din 1995 privind protecția documentelor publice, a documentelor di arhivele publice și
arhivele private.
- Decretul de Guvern Nr. 335/2005 (XII. 29.) privind dispozițiile comune de gestionare a documentelor din
cadrul organismelor administrative publice.
- Legea CVIII din 2001 privind serviciile de comerț electronic și serviciile legate de societatea
informațională.
- Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice.

