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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH
Spółka Kaltonisz Happy Home Kft.
Nazwa firmy: Kaltonisz Happy Home Kft.
Siedziba: 2161 Csomád Halom utca 9/B 1/2
Numer KRS: 13-09-148519
NIP:23431478-2-13
Numer ewidencji w Narodowym Urzędzie Ochrony Danych i Swobody Informacji:
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych: Antal Kállai
Telefon: +36309162021
Adres e-mail: info@doodoo.hu
Opublikowano: 20.02.2016
Informacja o przetwarzaniu danych
1. Wprowadzenie
Spółka Kaltonisz Happy Home Kft. (adres, dalej: Przetwarzający informacje, Usługodawca) uznaje za obowiązujące w
stosunku do siebie zasady określone w niniejszej informacji i zobowiązuje się do tego, by wszystkie merytoryczne
elementy niniejszego regulaminu były zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i odpowiadały ich
oczekiwaniom. Przetwarzanie danych niezbędne do działalności Usługodawcy jest oparte na jego dobrowolnym udziale.
Informator jest dostępny na bieżąco na stronie www.doodoo.hu.
Niniejsza informacja związana z przetwarzaniem danych jest zgodna z będącymi w mocy przepisami o przetwarzaniu
danych, a szczególnie z:
Ustawą nr CXII z 2011 roku o prawie do samostanowienia informacyjnego oraz o wolności informacji (Ustawa);
Ustawą nr XLVIII z 2008 roku o podstawowych uwarunkowaniach ekonomicznych działalności reklamowej oraz o
jej ograniczeniach (Rekl.)
Ustawą nr C z 2003 roku o elektronicznym przekazywaniu wiadomości (Wiadom.)
1. Rozporządzenia interpretacyjne
Pojęcia stosowane w niniejszej regulacji:
zainteresowany: jakakolwiek określona osoba fizyczna zidentyfikowana na podstawie danych osobowych lub
możliwa do zidentyfikowania w sposób bezpośredni, względnie pośredni;
dane osobowe: dane, które mogą zostać skojarzone z zainteresowanym, a szczególnie nazwisko zainteresowanego,
jego identyfikator oraz więcej danych cechujących jego tożsamość fizyczną, fizjologiczną, mentalną, ekonomiczną,
kulturalną lub socjalną, jak również wnioski, które można wyciągnąć z tych danych w odniesieniu do
zainteresowanego;
zgoda: dobrowolne i zdecydowane wyrażenie wolni zainteresowanego, które jest oparte na odpowiednim
poinformowaniu, i którym zainteresowany daje jednoznaczne zezwolenie na przetwarzanie jego danych osobowych
w pełnym zakresie, względnie tylko w niektórych operacjach;
protest: oświadczenie zainteresowanego, w którym zarzuca on przetwarzanie jego danych osobowych i zwraca się
o zaprzestanie przetwarzania, względnie o usunięcie przetwarzanych danych;
przetwarzający dane: osoba fizyczna lub prawna, względnie organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która
samodzielnie lub do społu z innymi określa cel przetwarzania danych, podejmuje decyzje odnośnie przetwarzania
danych (w tym o wykorzystywanych środkach), lub powoduje wykonanie tego przez przetwarzającego dane;
przetwarzanie danych: niezależnie od stosowanych procedur - jakakolwiek operacja lub sumy operacji, a
szczególnie zbieranie danych, ich nagrywanie, zapisywanie, systematyzowanie, przechowywanie, przerabianie,
wykorzystywanie, przekazywanie, publikowanie. koordynowanie, łączenie, blokowanie, usuwanie lub anulowanie,
jak również zapobieganie dalszego korzystania z danych, sporządzanie zdjęć, nagrań dźwiękowych lub wideo, a
także zapisywanie cech fizycznych służących identyfikacji osób (np. odcisków palców lub dłoni, próbek DNS, czy
obrazów tęczówki oka);
przekazywanie danych: udostępnianie danych określonym osobom trzecim;
publikowanie: udostępnianie danych komukolwiek;
usuwanie danych: operacja polegająca na uniemożliwieniu odczytu danych w ten sposób, by ich przywrócenie nie
było możliwe;
oznakowanie danych: zaznaczenie danych oznakowaniem identyfikacyjnym w celu ich odróżnienia;
zamknięcie danych: zaznaczenie danych oznakowaniem identyfikacyjnym w celu ograniczenia ich dalszego
przetwarzania na stałe lub na określony czas;
usuwanie danych: pełne fizyczne usunięcie nośnika zawierającego dane;
przetwarzanie danych: wykonywanie zadań technicznych związanych z funkcjami związanymi z opracowywaniem
danych, niezależnie od metod i środków stosowanych do realizacji operacji oraz od miejsca ich stosowania,
zakładając, że zadania techniczne są wykonywane nie na samych danych;
przetwarzający dane: osoba fizyczna lub prawna, względnie organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która
na podstawie umowy - w tym także umowy zawartej na podstawie rozporządzeń przepisów prawnych - prowadzi
opracowywanie danych;
odpowiedzialny za dane: organ, który doprowadził do wytworzenia drogą elektroniczną danych będących interesem
publicznym, względnie organ, którego działanie doprowadziło do powstania danych;
podający dane: organ wykonujący zadania publiczne, który publikuje na stronie internetowej dane przekazane mu
przez odpowiedzialnego za dane w przypadku, jeżeli odpowiedzialny za dane sam nie opublikuje danych;
zbiór danych: wszystkie dane opracowywane w ewidencji;
osoba trzecia: osoba fizyczna lub prawna, względnie organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, która nie
jest tożsama z zainteresowanym, z przetwarzającym lub opracowującym dane.
1. Zasady przetwarzania danych
Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie w określonym celu, w interesie sprawowania praw lub realizacji

obowiązków. Każdy etap przetwarzania danych musi odpowiadać celowi przetwarzania, zbieranie danych i ich
przetwarzanie musi być uczciwe i zgodne z prawem.
Przetwarzać można wyłącznie dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych i są adekwatne do
osiągnięcia tego celu. Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie w rozmiarach oraz w czasie niezbędnym do
realizacji celu.
Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wtedy, jeżeli:
Osoba zainteresowana wyrazi na to zgodę lub
na podstawie ustawy, względnie upoważnienia na mocy ustawy, w rozmiarach określonych w ustawie, względnie w
celu określonym przez uchwałę samorządu lokalnego (dalej: obowiązkowe przetwarzanie danych).
Dane osobowe można przetwarzać także wtedy, jeżeli uzyskanie zgody zainteresowanego nie jest możliwe, względnie
wiązałoby się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami i przetwarzanie danych osobowych:
jest niezbędne w celu realizacji zobowiązań prawnych przetwarzającego dane lub
jest niezbędne w celu realizacji prawowitych interesów przetwarzającego dane lub osoby trzeciej i waga realizacja
tych interesów jest proporcjonalna do znaczenia ograniczenia ochrony danych osobowych.
Jeżeli osoba zainteresowana z powodu braku zdolności działania (niepoczytalności) lub i innych, niemożliwych do
usunięcia przyczyn nie jest zdolna do wyrażenia zgody, wtedy w interesie ochrony żywotnych interesów własnych lub
innych osób, jak również w interesie usunięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa lub prewencji przed
niebezpieczeństwem zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu osób, możliwe jest przetwarzanie danych osobowych
zainteresowanych osób w niezbędnych rozmiarach także przy istnieniu przeszkód w wyrażeniu przez nie na to zgody.
Do ważności deklaracji prawnej zawierającej zgodę osób zainteresowanych, które nie ukończyły 16 roku życia nie jest
potrzebna zgoda ich prawowitego przedstawiciela, ani też zatwierdzenie przez niego złożonych już przez nich
deklaracji.
Jeżeli do zebrania danych osobowych doszło za zgodą wyrażoną przez zainteresowanego, przetwarzający dane, z braku
innych rozporządzeń ustawy, może przetwarzać jego dane bez osobnej zgody, względnie po cofnięciu przez
zainteresowanego uprzednio wyrażonej zgody
w celu realizacji obejmującego go obowiązku prawnego lub
w celu realizacji prawowitych interesów opracowującego dane lub osób trzecich.
W przypadku wątpliwości należy zakładać, że osoba zainteresowana nie udzieliła zgody.
1. Zakres danych osobowych, cel, tytuł prawny oraz termin ich opracowywania danych
1. Opracowywanie danych związane z główną działalnością opracowującego dane
Cel opracowywania danych: do opracowywania danych osobowych może dojść tylko wtedy, jeżeli jest to bezwzględnie
niezbędne do udzielania usług określonych w Ogólnych Warunkach Umowy (dalej zwanego działalnością główną).
Celem opracowywania danych jest w tym przypadku ułatwienie i realizacja zamówień.
Podstawa prawna opracowywania danych: podstawą opracowywania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda
zainteresowanego i jest to oparte na danych określonych przez Użytkownika.
Zakres przetwarzania danych:
· W celu zawarcia umowy, określenia, modyfikacji jej treści, śledzenia toku jej realizacji, wystawiania faktur za
związane z nią opłaty, jak również realizacji roszczeń Użytkownik opracowuje dane osobowe, adresy zamieszkania i
numery telefonów osób fizycznych niezbędne do identyfikacji osób.
· w celu fakturowania opłat wynikających z umowy przetwarza dane osobowe osób fizycznych korzystających z usług,
ich adresy zamieszkania, jak również dane odnośnie terminów, czasu oraz miejsca korzystania z tych usług.
· w celu udzielania usług opracowuje dane osobowe osób, które to dane są technicznie niezbędne do udzielania usług.
Czas przetwarzania danych: przetwarzane przez siebie dane Usługodawca w terminie 5 lat od realizacji zamówienia
usunie z ewidencji.
Zakres osób uprawnionych do zapoznania się z danymi: z przetwarzanymi danymi mogą zapoznać się wszystkie osoby
Przetwarzającego dane oraz jego kierownik w trakcie realizacji działalności głównej.
Dane jednostki przetwarzającej dane:
Nazwa: Spółka Kaltonisz Happy Home Kft.
Siedziba: 2161 Csomád Halom utca 9/B 1/2
KRS: 13-09-148519
NIP: 23431478-2-13
Telefon: +36309162021
E-mail: info@doodoo.hu
Informacja o korzystaniu z przetwarzającym dane: Obsługujący dane, zgodnie z działalnością główną przedstawioną w
punkcie IV/a, może korzystać z usług Przetwarzającego dane w celu realizacji zamówień oraz obsługi rozliczeń (np.
przewoźnika, księgowego). Obsługujący dane nie jest odpowiedzialny za praktyki związane z przetwarzaniem danych
zewnętrznych Przetwarzających danych.
Nazwa (-y) Przetwarzającego (przetwarzających) dane:
Nazwa firmy: Spółka DPD Hungária Kft.
Siedziba: Hu-1158 Budapest Késmárk utca 14.
Telefon: +36-1-501-6200
(Hermes Expressz)
Nazwa firmy: Unisprint Kft.
Adres: 1031 Budapest, Zsófia u. 34.
Telefon: +36309002624
b. Elektroniczny biuletyn przesyłany przez Przetwarzającego dane
Cel przetwarzania danych: wysyłanie biuletynu do zainteresowanych, w którym udziela informacji na temat aktualnych
akcji oraz ofert. Biuletyn przesyłamy Przez Przetwarzającego dane może zawierać również reklamy.
Podstawa prawna przetwarzania danych: dobrowolna zgoda zainteresowanego oraz postanowienia akapitu (5) § 6
Ustawy nr XLVII z 2008 roku o podstawowych warunkach działalności reklamowej oraz niektórych jej ograniczeniach.

Zakres przetwarzanych danych: nazwisko i imię zainteresowanego, jego adres e-mail oraz (oczekiwana) data urodzin
jego dziecka.
Termin przetwarzania danych: do cofnięcia.
Zakres osób uprawnionych do poznania danych: dostęp do przetwarzania danych posiadają wszyscy pracownicy
Przetwarzającego dane oraz jego kierownik w trakcie wykonywania pracy.
Dane Przetwarzającego dane: [CC42]
Nazwa firmy: Spółka Kaltonisz Happy Home Kft.
Siedziba: 2161 Csomád Halom utca 9/B 1/2
KRS: 13-09-148519
NIP: 23431478-2-13
Telefon: +36309162021
E-mail: info@doodoo.hu
1. Inne przetwarzanie danych
Informujemy osoby zainteresowane, iż Kaltonisz Happy Home Kft. może udzielać informacji na temat przetwarzanych
danych na podstawie przepisów prawnych lub będącego w mocy wyroku sądowego następującym organom: sądom,
prokuraturze, organom śledczym, organom ds. wykroczeń, organom administracji państwowej, Narodowemu Urzędowi
Ochrony Danych i Swobody Informacji, a także innym organom upoważnionym do tego przez przepisy prawne.
Na temat opracowywania danych w innym celu, który nie został określony w informatorze informacji udzielamy podczas
zbierania informacji.
1. Informacja na temat przedsięwzięć mających na celu bezpieczeństwo danych
Przetwarzający dane będącymi do jego dyspozycji środkami technicznymi zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania
danych w trakcie przechowywania danych osobowych, zgodnie z odnośnymi przepisami prawnymi, w ten sposób, by
zapewnić nienaruszalność sfery prywatnej zainteresowanych.
Przetwarzający dane jest zobowiązany do podjęcia wszystkich przedsięwzięć w celu wykluczenia nieuprawnionego
dostępu do danych osobowych oraz jakiegokolwiek nieuprawnionego przetwarzania danych.
W celu ochrony zespołów danych przetwarzanych elektronicznie w rożnych ewidencjach Przetwarzający dane
odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi zapewnia, by dane przechowywane w ewidencjach - za wyjątkiem
przypadków, w których ustawa na to pozwala - bezpośrednio nie były możliwe do połączenia i przyporządkowane do
zainteresowanych.
1. Prawa zainteresowanych oraz możliwości realizacji uprawnień
Podczas przetwarzania danych Użytkownik ma prawo:
· by przed korzystaniem z usług świadczonych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umowy kiedykolwiek
mógł poznać, które rodzaje danych w jakim celu są przez Usługodawcę przetwarzane, a także przetwarzanie danych,
które bezpośrednio nie mogą być połączone z Użytkownikiem,
· by mógł zwrócić się o korektę danych,
· abstrahując od wyjątków określonych prawnie, może zwrócić się o usunięcie danych
· może złożyć protest na przetwarzanie danych.
Osoba zainteresowana może wyżej wymienione wnioski przedłożyć za pomocą następujących danych kontaktowych - w
kwestii realizacji wniosków oraz podjętych przedsięwzięć Przetwarzający dane udzieli informacji pisemnej w terminie
30 dni od złożenia wniosku.
E-mail: info@doodoo.hu
Adres do korespondencji: 2161 Csomád Halom utca 9/B
Telefon: +36309162021
Dalsze uprawnienia Użytkownika określają § 14-19 oraz § 21-23 Ustawy nr CXII z 2011 roku o prawie
samostanowienia informacyjnego i swobodzie informacji.
Na wniosek Użytkownika, w przypadku złamania przepisów prawnych lub nieodpowiedniej procedury związanej z
przetwarzaniem danych Narodowym Urząd Ochrony Danych i Swobody Informacji może wszcząć postępowanie przeciw
Usługodawcy, lecz Użytkownik ma prawo do wszczęcia procesu sądowego w sądzie właściwym według jego miejsca
zamieszkania lub pobytu. Przed wszczęciem procesu celowe jest uczynienie próby rozwiązania problemu w drodze
zawarcia ugody z Przetwarzającym dane.
Dane kontaktowe Narodowego Urzędu Ochrony Danych i Swobody Informacji:
Adres pocztowy do korespondencji: 1530 Budapeszt, Pf.: 5.
Adres: 1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Faks: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://www.naih.hu

