ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
Az Agencja Reklamowo-Artystyczna Top-Art Sp. z o. o. adatok és a magánélet védelmére
vonatkozó szabályzata.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az Agencja Top-Art jelen adatvédelmi szabályzata tájékoztató jellegű, ami azt jelenti,
hogy a vállalat Üzleti partnerei számára nem hordoz felelősséget.
1.2 A vállalkozási tevékenysége érdekében, különösen az adásvételi szerződések megkötése
(és teljesítése) érdekében, az ICT és egyéb eszközök alkalmazásával gyűjtött személyes
adatok kezelője a Nemzeti Cégnyilvántartásba a KRS 0000130558 számon bejegyzett
Agencja Reklamowo-Artystyczna Top-Art Sp. z o. o., melynek székhelye: ul. 23 Marca 77 E,
81-820 Sopot, adószáma: 5841008698 és statisztikai számjele: 190464108 - továbbiakban,
mint Adatkezelő.
1.3 Megrendelő személyes adatainak kezelése megfelel a személyes adatok védelméről szóló
1997. augusztus 29-i törvénynek (Jogi Közlöny 1997, 133. szám, módosított 883. tétel),
továbbiakban, mint Személyes adatok védelméről szóló törvény, valamint az elektronikus
szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvénynek (Jogi Közlöny 2002, 144. szám,
módosított 1204. tétel).
1.4 Az Adatkezelőnek különös gondossággal kell eljárnia azon személy érdekeinek védelme
érdekében, akire az adatok vonatkoznak, valamint szavatolja, hogy az összegyűjtött adatokat
jogszerűen, a specifikus és jogi indokoknak megfelelően dolgozza fel, azokat a meghatározott
céloktól eltérően nem használja, addig tárolja, amíg az adatfeldolgozás céljai megvalósulnak
és olyan formában, hogy a személy, akire az adatok vonatkoznak, egyértelműen
beazonosítható legyen.
1.5 Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy minden, a birtokába kerülő személyes és egyéb adatot
szigorúan bizalmasan kezel. Az adatfeldolgozás során az Adatfeldolgozó az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános
Adatkezelési Rendelet) szóló rendelet hatályos előírásait követi.
1.5 Minden Megrendelőnek jogában áll információt kapni azon adatokról, melyeket az
Adatfeldolgozó vele kapcsolatban tárol, valamint jogukban áll írásban módosítani az
adatokat/státuszt, amennyiben nem értenek egyet az adatfeldolgozással. Minden Megrendelő
kérvényezheti a személyes adataik azonnali törlését, azonban figyelembe kell venni, hogy ez
esetben, a továbbiakban a kereskedelmi és marketing ügyekben nem lehet velük felvenni a
kapcsolatot. A törlésre vonatkozó kérelmet küldje az iodo@topart.pl címre.
1.6 A törvényeknek megfelelően az Adatkezelő köteles a beszerzésekre vonatkozó bizonyos
adatokat tárolni, így ezen meghatározott adatokat továbbra is tárolni fogja.
2. KI FÉRHET HOZZÁ A SZEMÉLYES ADATOKHOZ
2.1 Az Adatkezelő köteles a lehető legnagyobb gondossággal eljárni annak érdekében, hogy
csupán az Agencja Top-Art azon dolgozói férhessenek hozzá a Megrendelő személyes
adataihoz, akiknek az adatokat szolgáltató személlyel folytatott üzlet miatt hozzá kell férniük,
vagy akire az adatok vonatkoznak. A „munkavállaló” kifejezés az Agencja Top-Art, annak
leányvállalatai vagy fióktelepei által foglalkoztatott személyeket jelenti.
2.2 A Megrendelő szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatait az Agencja Top-Art
Üzleti partnerei rendelkezésére bocsáthatják a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben.
Az Agencja Top-Art ügyel arra, hogy az Üzleti partnerei a személyes adatokat törvényesen és
etikusan kezeljék, ugyanakkor javasolja, hogy amennyiben az adatok az Agencja Top-Art
Üzleti partneréhez kerülnek, az adatokat szolgáltató személy ismerkedjen meg az Üzleti
partner weboldalán közzétett adatvédelmi szabályzattal.

2.3 Agencja Top-Art semmilyen körülmények között nem továbbítja a személyes adatokat
harmadik személy részére az adatokat rendelkezésre bocsátó személy tudta és beleegyezése
nélkül.
3. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
3.1 Az Agencja Top-Art által gyűjtött személyes adatok tárolása illetéktelen hozzáféréstől
védett szervereken történik.
3.2 A www.topart.pl weboldal érzékeny részei a látogató által meghatározott jelszóval
védettek, aki vállalja a jelszó biztonságával és a védett részek biztonságos hozzáférésével
kapcsolatos felelősséget.
3.3 Az Agencja Top-Art nem vállalja a felelősséget azon szoftverek hibájából eredő
adatátvitelből származó illetéktelen hozzáférésért, melyek nem az Agencja Top-Art tulajdonát
képezik. Ilyen adatátvitel akkor történhet, amikor az Agencja Top-Art felügyelete alatt álló
rendszeren kívülre szolgáltatják az adatokat. Ebből kifolyólag a személyes adatait átadó
személy csak saját felelősségére teheti azt.
4. SZEMÉLYES ADATOKAT IGÉNYLŐ CÉLOK
4.1 Az Agencja Top-Art az általa begyűjtött személyes adatokat csak a vállalkozási
tevékenysége során használja.
Ezen tevékenységek:
• a Megrendelő által beküldött rendelés feldolgozása,
• versenyben vagy felmérésben történő részvétel,
• a Megrendelő érdeklődésének megfelelő információ és marketing anyag küldése,
• egyéb telefonos, postai vagy email kommunikáció.
5. SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA A SZERVODATA ARCHÍVUMBAN; A
SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS IGÉNYEK
5.1 Minden felhasználó kérheti az adatbázisban szereplő személyes adatainak módosítását
vagy azonnali törlését. Az ilyen jellegű igényeket a technikai osztálynak kell megküldeni
(iodo@topart.pl).
5.2 Az olyan adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, melyekre a fentiekben nem kap választ,
szintén a technikai osztálynak kell címezni. Az Agencja Top-Art fenntartja a jogot a
szabályok törvénymódosításokból, az Agencja Top-Art-ban bekövetkező változásokból és
bármely egyéb okból történő módosítására. A módosításoknak a személyes adatok
védelmének növelését kell szolgálniuk.

