Best Step s.r.o.
székhely: Gazdovská 34/6, 945 05 Komárno, Szlovák Köztársaság
Cégjegyzékszám: 45 945 551
bejegyezve a Nyitrai Járásbíróság cégjegyzékébe, szakasz: sro, betétszám 27997/N

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú
rendeletének 13. cikke szerint.
Közvetítő: Best Step s.r.o., Gazdovská 34/6, 945 05 Komárno, Cg.:45 954 551, bejegyezve a
Nyitrai Járásbíróság cégjegyzékébe, szakasz: sro, betétszám: 27997/N
Közvetítő elérhetőségei: e-mail: beststepsro@gmail.com
A felelős személy elérhetőségei: nincs meghatározva
A kezelt adatok köre: általános azonosító adatok, elérhetőségek, szocio- demográfiai adatok.
A személyes adatok kezelésének célja:
A pénzmosás elleni küzdelemből eredő kötelezettségek teljesítése, természetes és jogi személyek
azonosítása, azonosításuk ellenőrzése, végső haszonélvező azonosítása.
Személyes adatok kezelésének jogalapja:
Az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének 6. cikk
1. bek. c) pontja szerint (általános adatvédelmi rendelet), különösen az említett rendelet és a
személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében, hivatkozva a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása elleni védelemről szóló többször módosított 297/2008 számú törvényre.
Személyes adatok iránti kérelem és a megtagadás lehetséges következményei:
A személyes adatok szolgáltatása törvényi követelmény. Az érintett személy köteles a személyes
adatok szolgáltatására, ellenkező esetben az általános kötelező érvényű jogszabályból származó
kötelezettségeit az adatkezelő nem tudja teljesíteni.
Címzettek/ címzettek köre:
Rendőrségi pénzügyi osztály hírszerző egysége, bűnüldöző szervek, bíróságok, ügyészségek.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe való továbbítása: nincs
Az adatkezelés időtartama:
5 év az érintett személy tevékenységének befejezését követően.
Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is: nincs
Az érintett személy jogai: a személyes adatok hozzáféréséhez való jog, a személyes adatok
helyesbítéséhez való jog, a személyes adatainak törléséhez való jog, amennyiben megszűnnek
az adatgyűjtés és adatkezelés célja, az adatkezelés korlátozásához való jog, felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való jog, mely hatóság a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi
Hivatala.
Részletes információk az érintett személyek jogairól és azok gyakorlásának módjáról az adatkezelő
https://szlovakiaikonyveles.hu/ | https://madarskafirma.sk/ | https://madarskyucetnictvi.cz/ honlapján
találhatók.

