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Az érintett személyek GDPR szerinti jogai
Az érintett személynek joga van az alábbiakhoz:
Hozzáférés a személyes adatokhoz (a Rendelet 15. cikke és a Törvény 21.§ szerint)
Az érintett személynek joga van megerősítést kérni a Best Step s.r.o. társaságtól
(továbbiakban mint “üzemeltető”) arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében
végeznek- e adatkezelést, amennyiben az adatkezelő végez ilyen adatkezelést, az érintett
személynek joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréséhez, valamint az alábbi
információhoz:
- az adatkezelés célja,
- a kezelt személyes adatok kategóriái,
- címzettek vagy címzettek kategóriái, akik részére az adatok átadásra kerültek vagy
kerülnek, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek
(amennyiben lehetséges),
- személyes adatok megőrzésének időtartama (amennyiben ez nem lehetséges,
tájékoztatás a meghatározási kritériumokról),
- joga van ahhoz, hogy az érintett személyre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy korlátozását kérje az adatkezelőtől, illetve joga van a személyes adatok
kezelése elleni tiltakozásra,
- joga van a Rendelet alapján panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál, amely a
Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala vagy a Törvény értelmében javaslatot
tenni a személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására,
- forrásra vonatkozó információk, amennyiben a személyes adatokat nem az érintett
személy szolgáltatta,
- automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is (információk az alkalmazott
eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen kezelésének az érintettre vonatkozó
jelentését és várható következményeit illetően),
- megfelelő garanciák az adatátvitelre abban az esetben, ha a személyes adatokat
harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják.
A Best Step s.r.o. kérésre átadja az érintett személy részére a kezelt személyes adatok
másolatát. Az érintett személy által kért személyes adatok megadásáért az adatkezelő jogosult
ésszerű kezelési költséget felszámítani az adminisztratív költségeknek megfelelően.
Amennyiben az érintett személy kérelmét elektronikusan küldte el, az információk
szolgáltatása általánosan használt elektronikus formában történik, kivéve, ha az érintett
személy ezt egyéb módon kéri.
A helyesbítéséhez való jog (a Rendelet 16.cikke és a Törvény 22.§ szerint)
Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a Best Step s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül
kijavítsa az érintettre vonatkozó helytelen személyes adatokat. A személyes adatok
kezelésének célját illetően az érintettnek joga van kiegészíteni a hiányos adatokat.

A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog a Rendelet 17.cikke és a Törvény 23.§
szerint)
Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a Best Step s.r.o. indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok bármelyike teljesül:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték,
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (lásd lentebb), és
az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy szlovák jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
- a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ez a jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásának céljából szükséges, vagy az
adatkezelőre alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítésére, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.
Korlátozáshoz való jog (a Rendelet 17.cikke és a Törvény 23.§ szerint)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok
felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez,
- az érintett kifogást emelt a közérdek vagy a jogos érdek jogi alapján végzett
adatkezelés ellen (lásd lentebb); ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben (a “jogos érdek teszt”
újbóli elvégzése).
Amennyiben a személyes adatok kezelésében korlátozás áll fenn, a Best Step s.r.o. ezeket az
adatokat jogi igények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme céljából tárolhatja vagy
kezelheti, illetve egyéb személyek jogainak védelme érdekében vagy nyomós közérdek miatt.
Egyéb adatkezelés kizárólag az érintett személy hozzájárulásával végezhető.
Az adatkezelés korlátozásának megszűnése esetén, a Best Step s.r.o. az érintett személyt
előzetesen tájékoztatja erről a tényről.

Az adathordozhatósághoz való jog (a Rendelet 20.cikke és a Törvény 26.§ szerint)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag
kivitelezhető.
Az adathordozhatóságához való jog azzal a feltétellel gyakorolható, hogy:
 az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson,
vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul,
 az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog (a Rendelet 21.cikke és a Törvény 27.§ szerint)
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja közérdekből vagy jogos érdekből
végzett feladat ellátása, az érintett személy jogosult tiltakozni a 6. cikk (1) bekezdésének
f) pontján alapuló és a Törvény 13.§ 1. bekezdésének f/ pontján alapuló személyes adatok
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ilyen tiltakozás esetén az adatkezelő a továbbiakban nem kezelheti a személyes
adatokat, kivéve ha bizonyítja:
- az adatkezeléshez szükséges jogos indokokat, amelyek felülmúlják az érintett
személy alapvető jogait, érdekeit és szabadságait, vagy
- a jogi igények bizonyításának, érvényesítésének vagy védelmének okait

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (a Rendelet
21.cikke és a Törvény 27.§ szerint)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá vonatkozóan olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:




az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy szlovák jog teszi lehetővé,
vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A hozzájáruláshoz való jog (a Rendelet 7.cikke és a Törvény 14.§ szerint)
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az érintett személy jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását. Az érintett személy a hozzájárulást a következő módon vonhatja vissza:

-

e-mail címre küldött értesítéssel
telefonon
írásos kérelem megküldésével a Best Step s.r.o. társaság székhelyének címére, “
GDPR- hozzájárulás visszavonása” szöveggel megjelölt borítékban.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a személyes adatok kezelésének jogszerűségét
a visszavonást megelőző hozzájárulás alapján.

