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: a társaság képviselőjének neve és vezetékneve, a társaság azonosító adatai,
e-mail címe, telefonszáma.
A személyes adatok kezelésének célja:
Az együttműködésre vonatkozó árajánlat kidolgozásához szükséges kérdőív kitöltése.
Személyes adatok kezelésének jogalapja:
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érdekében történik, a 6. cikk 1. bek. f)
pontja / RENDELET szerint.
Az üzemeltető jogos érdekei:
Az adatkezelő üzleti tevékenységének megfelelő és hatékony elvégzése a számvitel és a
bérszámfejtés területén.
Címzettek/ címzettek köre:
Pénzügyi Igazgatási Hivatal
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe való továbbítása: nincs
Az adatkezelés időtartama:
A levéltárakról és nyilvántartásokról szóló törvény értelmében.
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, korlátozásához való jog,
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, mely hatóság a Szlovák Köztársaság
Adatvédelmi Hivatala.
Az érintett személy jogosult van KIFOGÁST EMELNI a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ideértve a
profilalkotással kapcsolatos kifogásokat is.
Ilyen kifogás esetén az üzemeltető 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

Részletes információk az érintett személyek jogairól és azok gyakorlásának módjáról az adatkezelő
https://szlovakiaikonyveles.hu/ | https://madarskafirma.sk/ | https://madarskyucetnictvi.cz/ honlapján
találhatók.

