6. szd|nir nlell6klei

Adatkezel6si rendelk€z6sck (term6szetcs szem6ly Partner cset€n)

Bibolna Nenrzcli Mdnesbi[ok, lnint adatkezelo a vele szcE6d6 tern6szctcs szemely
szcfzodesben mcgadotl szern6lyes adatait a sze|zodEsbol eredo jogok €s kbtelczetts6gek

Ln

gyakorlesa. kapcsolattaft6s cdljeb6l szer76d6s teliesit€se jogcimen kezeli. ez€n adabk t6rolesanak

ii6t"nu't u

sz,crzod€s megsziin6sdt kdvet6

"
kcTeles6rek jogaiapia.iogi k6telczetts€g

5 6v. A nlegadott adarok s7:imviteli' ad6zesi c6lLi

leljcsit6se, ebbe! a kdrben az adatt6rol6s id6tartama 8 6v

A ll6bolna Nenzeti M6nesbirtok a vcle kiitdtl szcz6d6sben kapcsolatlart6k6nl megjeldh rrenr
alAif6 - tenniszetes szem6ly ncvet, cirnet. teletonsz6met. e_mail cimit' onlire azonosit6j6t
kapcsolattadds, szerz6cl6sb6l ered6 jogok ds kijtelezeltsigek $'akorlesa cdli6b6l az irintelt

2.

hozz6jiirul6sajogcinr6nkeTeli'Aszerz6d6pa|lnerfeladataannakbi^0si|6sa,hogykapcsoIatlartoi
a Bibolna Nenrzeti M6nesbirtok ftsz€re ar adatkezeldsi hozzdidrulest megadj6k Ezen adatok
t6foles:inak icl5taftana a kapcsolatlafl6i nin6s68 lcnnalllsil kdveld 5 dv A hozzAjzinrl6s
viSszavonisaeset€naszerzod6paftner[|jkapcso|1fla|t6lkijteleskiieldIni.akitoIa/adalke7eIdsi
hozzejiruldst be kell sTerezni.
Valamennyi 6rintett vonatkozasdban a szenlclyes adatok cirnzettiei: a B6bolna Nemzetr
M6nesbirtokiigyt.dIkiszolg6lessaIkapcsoIatoSf-cladalokatellA16munkav6lIal6i'kapcsolattart6i.
kdny,,el6si. ad6zisi fcladatokat clldr6 munkaviillal6i. is adatfeldolgozoi

3.

4. A szemdlyes adatok adatieldolgoz:isfa 6tadhsra kcrlilhetnek jogi teladatok elvdgz6se celj6b6l az
intizmeny iital megbizottjogi kipvisel6nek: postizas' szdllil6s celiab6l a Magyar Posta Z(-nek

5.A|entickSzerintelinlettte|meszctesszemdlynekazadatkezel6sseldsszcl.iigg6shenaBaboIna
Nemzeti M€nesbirtokkal. nrint adatkezelovel szemben joga van az etlethat6 tAj6kotateshoz'
konmunik6ci6hoz, es joggyakorlasinak el6segildsdhez. az el6zetes tej6koz6d'ishoz' (ha a
szem6lycs adatokat az 6rintett6l gyiiitik). a tAj€koztateshoz 6s inlormici6khoz,.ha a szemilyes
joga 6s a
adatokot az adatkezcl6 nen t6le szercle rneg- A7 erinlettet nregilleti a hozzAf'6r6s
j
helyesbiteshez val6 jog. az aclatridclmi incidcnsfiil !al6 tiij dkoztates oga' a felilgycleti hal6sdgn6l
jogorvoslathoz
jog
val6
(hat6s6gi
.jog), a lcliigyeleli hat6s6ggal
tOrt6n6 panasztetclhei val6
jog'
az adalkczel6vel vagy az adatfeldolgoz6val
szerrbeni hatdkonl bir'6srigi jogorvoslathoz valo
jog
,^z adatvedelni .iogszab6lyokban id
szerrbeni hat€korry bif6segi .iogofvoslalhoz val6
felt6rclekkel ds korlhtoz6sokkal illcri meg az irintetetl a td 6shez val6jog (..a2 elfelcdtet6shez val6
jog"). az adatkezel6s korlitozrisrihoz va16 jog. az adathordozhat6sAghoz va16.iog' a liltakoTashoz
val6 j og, az arl1ofl at izh lt ddrrdshozatal lal, pfo fi lalkotAssa I kapcsolalos j og

Az 6rintett tcnn€szelcs szenlely jogair6l tovabbi r€szleles t6j6koztat6st 6s az adatfeldolgozok
hu)
szemdlyircil intormeci6kat a B6bolna Nenrzeti Mencsbirtok honlapjdn (wwt\' babolnanenes
cl6rhet6 Adatkezclisi taidkotat6 ta|Ialmazza
az
6. Ezen adatkezel6si reDdelkezisekben nem szab6lyozolt k€rd6sekre, az erintetl szemelyjogaira
jogf6l
6nrendelkez€si
az
informdci6s
tov6bbe
EU 2016/679 sTemu {lralenos adarv6dclmi rendelcte

is az infonneci6szabadsdgr6l sz6t6 201 l 6vi CXII tajrveny rcndelkezdsei ir6n1'ad6k
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Ilebolna Nemzeti Mincsbifi ok

