7. sz6mir mell6klel

Adatkez€l6si rend€lkcz6sek (iogi szem6ly partner eset6n)

L A Babolna Nenlzcti Mdnesbifiok

a vele szerz6do

jogi szemdly kipviseletdben cljA16

a

szerz6cl6st alair6 tcrmdszetes szem€iy szcrz6ddsben megadott szem6lyes adatait lovAbba
lakcimit. e-nail cimdt 6s tclcfbnszAfldt, online azonosit6i6t kapcsolattartes' a szerz6desb6l
eredii iogok ds kitlelezettsigek gyakorliisa. kapcsolatlafiAs c6lj6b61 jogos drdck jogcim6n
kezeli. Ezen adatok ldrolds6nak id6tartama a szcrz6dds mcgsztin6s6t kOvetii 5 iv. A Jogos
drdeken alapul6 adatkezel6s esetdll az irinlelt kienlcltjoga. hogy liltakozTon a7 adatkezelds

<llcr.
2. A Bdbolna Nemzeti Menesbi(ok a vele kattdtt szez6d6sben kapcsolatlart6k6nl

me$elcjlt

nem

a16ir6 - tenniszetes szcndly nev61. cimet. tclofbrszam6t, e-mail cimdt' onlinc azonosil6idl
kapcsolattatuis. szerz6d6sb6l ered6 jogok 6s kotelezefts6gck gyakofl6sa celjibi'l a7 6finlctt
hozzijdrul6sajogcimdn kezeli. A szerz6d6 partner feladata annak biztosil6sa' hogy kapcsolattartoi
a Bnbolna Nirrzeri Mdnesbirlok rdsz€re az adatkezeldsi hoz,adi6rulast mcgadjak Dzcn adatok
t6folasanak id6taftama a kapcsolattart6i nin6s6g fenn6llesit kijvet6 5 6v 'A hozz6jArul6s
visszavondsaesetinasze[6c]6paltneriljkapcso|afiartotkdtcIeskijeldlni.akit6laZadalkezeldsi
hozzejirulest be kell szcrezni.

Valanennyi erinlctt vo[alkoz6saban a szem6l]es adatok cimzetiei: a Biibolna Nemzeti
M6ncsbiftok iigyf€lkiszolg6l6ssal kapcsolaros feladarokat €ll6t6 munkav6llal6i. kapcsolattartoi.

3.

kajnyveldsi. ad6zasi feladatokal ell6to munkav6llal6i.6s adatfaldolgoz6i.
,A szen6lyes adatok adatfeldolgoz6sra 6tadrisra keriilhctnek jogi fcladatok elvdgz€se cdl.jdb6l az
intdznreny eltal ncgbiToltjogi kepvisel6nek: post6zes, szAlliiAs c6ljib6l a Magyar Posta Zfi'n€k

.1.

5'At.entiekszcrint6|intetttenl6szctesszenre]ylrekazadatkezel6sscIcisszeliiggisbenaBribolna
Nemzeli M€Desbiftokkal, mint adatkezel6vel szernben joga van az dtl6that6 tAj€koztatishoz'
kommunikdci6hoz. ds jogg)'akorl6s6nak €l6segit€s6bez' az el6zetes t6iikoz6drishoz (ha a
szemdlyes adalokat az erintett6l gyiijtik), a t6idkoztat6shoz 6s informeci6khoz. ha a szcmelyes
adatokat az adalkczeio nem t6le szcrezte nreg Az 6riDtettet Dregilleti a hozz6f6r6s .Joga es a
joga, a feliigycleti hal6sagnal
helyesbitdsh€z valo.iog. az adatvedelfti incidensr6l val6 t,j6ko,ates
jog)'
a felilgyeleti hat6sAggal
t6icn6 panaszt€telhez val6 jog (hat6sdgi .iogorvoslathoz valo
sze'r,benl hat€ko,ry bir6sdgi jogorvoslathoz val6.iog, az adatkezel6vel vagy az adatleldolgoz6lal
szcrnbeni hatdkoriy bir6sigi .iogon'oslathoT val6 .jog Az adatv6delmi iogszabilyokbar id
jo.e (,,a2 eIfeIedtetEshez vaIo
f.eh61elckkel 6s korl6t0zisokkal illeli meg aZ clintetell a tdddshez va|6
jog"). az adatkezel6s koflrlozas6hoz val6.iog. az adathordozhat6seglroz val6 jog a tillakozdshoz
va16jog. az automatiz?i11 d6nteshozatallal. profllalkotdssal kapcsolatosJog

Az drintett lefmdszetes szel1r€ly jogai16l lovabbi rdszletes tij6koztat6sl is az adatleldolgorck
szem€lyerol infofmecit'kat a B6bolna Nenrzeli Mdnesbi|1ok honlapi6n (qu-babolna]]1q!!.Lltl)
el6f hcto Adalkczel€si

1A

jckoTtato tadalmazza

az
6. Dzcn adatkezcl€si fendclkez6sekbcn ne szab6lyozolt kerd6sekfe. az 6rintett szem6ly.iogaira
jogr6l
EIJ 2016/679 szinLi 6lralenos adatvddclni feDdelcte tovdbb6 az inlofm6cios atnrcndelkezdsi
6s az infbnndci6szabadsegr6l sz6l6 201 l 6vi CXII.ldrvdny rendelkez6sei ir6nyad6k
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llibolna Nemzeti M6nesbiflok

