POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Valabil : din 01.03. 2020.
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Dispoziții generale
Virág Adrienn E.V. (sediul social: 5600 Békéscsaba, Körtesor
55404899-2-24,

12, etaj 1, cod fiscal:

e-mail: info@daysy.hu, telefon: +36 (70) 677-6396) (Furnizorul de servicii, operator de
date) ca
operatorul webshop-ului http://www.daysy.ro se conformează următoarei declaraţii.

Având în vedere Protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și
privind libera circulație a datelor și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 95/46
(Regulamentul general privind protecția datelor) REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (27 aprilie 2016)- ( în continuare
„GDPR”), voi face următoarele declaraţii.
Regulamentul este disponibil la adresa:
https://www.daysy.ro
Modificările la regulament intră în vigoare la publicarea la adresa de mai sus. Clientul prin
accesarea şi utilizarea site-ului este de acord cu acest regulament .
Scopul regulamentului este de a defini sfera datelor cu caracter personal gestionate de
operatorul de date, modul de gestionare a datelor și de a asigura respectarea principiilor
constituționale de protecție a datelor și de gestionare a datelor și securitatea datelor
pentru personale fizice în timpul prelucrării acestora.
Această Politică de confidențialitate stabilește principiile privind confidențialitatea și
protecția datelor aplicate de Furnizorul de servicii pe site-ul www.daysy.hu și pe site-urile
de rețele sociale conexe (în continuare: site-uri web) și își informează clienții într-o formă
inteligibilă. Politica de confidențialitate poate fi interpretată doar în legătură cu activitățile
comerciale de la magazinul web www.daysy.hu și de la sediul Furnizorului de servicii.

1. Dispoziții interpretative
1.1. Operatorul de date:
O persoană fizică sau juridică sau orice entitate fără personalitate juridică, care singur sau
împreună cu alțe persoane , definește scopul gestionării datelor în scopuri de gestionare
a datelor
(inclusiv dispozitivul utilizat) și ia şi execută decizii sau le aplică prin procesatorul de date.

1.2. Gestionarea datelor:
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Indiferent de procedura utilizată, orice operațiune sau operațiuni de colectare de date,
recepţionare, înregistrare, sistematizare, stocare, modificare,
utilizarea, regăsirea, transmiterea, dezvăluirea, coordonarea sau utilizarea
conectarea, blocarea, ștergerea și distrugerea și reutilizarea datelor
blocarea unei fotografii, audio sau imagine și identificarea persoanei
înregistrarea caracteristicilor fizice adecvate (de exemplu, amprentă, amprentă palmieră,
probă ADN, imagine iris)

1.3. Informații personale:
Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana în
cauză/implicată”);
persoana fizică ,care direct sau indirect, poate fi identificată după cum ar fi nume, număr,
locație, identitatea online sau identitatea
fizică, fiziologică, genetică, intelectuală,
economică, culturală sau socială sau poate fi identificată după mai mulți factori;

1.4. Acceptul:
Expresia voluntară și hotărâtă voinței persoanei în cauză ,care
adecvate,

pe baza informațiilor

îşi dă acordul fără ambiguitate ca informațiile sale personale complete să fie gestionate.

1.5. Prelucrarea datelor:
Executarea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, indiferent de
metoda și instrumentul utilizat pentru implementarea acesteia, și de locul de aplicare, cu
condiția ca sarcină tehnică să se efectueze pe date.

1.6. Prelucrătorul datelor:
Orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate fără personalitate juridică, care în
baza unui contract, incheiat în baza unei prevederi legale, prelucrează datele.

1.7. Persoana în cauză:
Orice persoană , care pe baza datelor personale, direct sau indirect, poate fi identificată.

1.8. Destinatar:
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Orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism cu
care
sau cu cine sunt dezvăluite informațiile dvs. personale, indiferent dacă sunt sau nu terțe
părţi.

1.9. Terța parte:
Orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care:
nu este aceeaşi cu persoana în cauză , controlorul de date, procesatorul de date sau
persoanele care sunt sub controlul direct sau au fost autorizate de către un operator sau
procesator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal .

2. Operatorul de date și datele sale de contact:
Nume : Virág Adrienn E.V.
Adresă: 5600 Békéscsaba, Körte sor 12. A. ép. fsz. 1.
E-mail: info@daysy.hu
Telefon: +36(70)677-6396

3. Managementul datelor
Această politică se aplică numai procesării datelor cu caracter personal a persoanelor
fizice,
tinând cont de faptul ca datele cu caracter personal nu pot fi interpretate decât cu privind
la persoanele fizice.

3.1. Site web
Când vizitați www.daysy.ro unul sau mai multe cookie-uri -pachete de informaţii
minuscule,
pe care serverul le trimite browserului și apoi browserul le trimite înapoi la server , şi
la fiecare cerere direcționată către server, o trimitem la computerul Clientului prin care
browserul său va fi identificat . Aceste cookie-uri sunt destinate exclusiv îmbunătățirii
experienței utilizatorului și în scopuri statistice.

1. Gestionarea datelor, gama datelor prelucrate: număr de unic identificare, data, ore.
2. Părți vizate : toațe părțile interesate care vizitează site-ul.
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3. Scopul gestionării datelor: identificarea utilizatorilor și urmărirea vizitatorilor.
4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor:
Tipul cookie-ului
Session cookie
(session:
PHPSESSID)

_ga (Google
Analytics cookie)*

c_user, datr, fr, pl,
sb, spin, wd, xs
(Facebook
cookie)**

Baza legală
pt.gestionarea
datelor
Legea privind
Comerțul electronic
şi întrebări legate
de
servicii în
societatea
informațională
2001. CVIII.
(Elkertv.) 13 / A. §
(3)
Legea CVIII din
2001 , privind
anumite probleme
în cadrul serviciilor
de comerț
electronic și servicii
ale societății
informaționale. 13 /
A. § (3)
Legea serviciilor
Comerțului
electronic
și problemele
societatăţii
informaționale
2001. CVIII.
(Elkertv.) 13 / A. §
(3)

Descriere

Durata gestionării
datelor

(Session
cookie-uri)
identifică
calculatorul
utilizator

Pe durata vizitei,
până la terminarea
acesteia

Serveşte pentru
diferenţierea
utilizatorilor

2 ani

ID-uri utilizate de
modulul plugin
Facebook

Sesiune – 2 ani

*Sursă:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
**Informatii:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

5. Identitatea potențialilor controlori de date autorizați să acceseze datele: Controlorul de
date nu procesează date personale prin utilizarea cookie-urilor.
6. Cunoaşterea drepturilor de gestionare a datelor persoanelor vizate: Persoanele fizice au
opțiunea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente / Opțiuni al browserului, la
meniul Confidențialitate.
7. Baza legală pentru gestionarea datelor: Consimțământul persoanei vizate nu este
necesar dacă unicul scop al utilizării cookie-urilor este transmiterea comunicațiilor printr-o
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rețea electronică sau furnizarea serviciului societății informaționale solicitat explicit de
abonat sau utilizator. Utilizarea ulterioară a cookie-urilor sau pentru cookie-urile instalate
de persoane terțe: articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.
Vă puteți informa de
următoarele link-uri:

setările cookie pentru cele mai populare browsere la

1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=ro
2. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/cum-imi-afecteaza-securitateacontinutul-nesigur
3. Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/roro/hub/4338813/windows-help - ie=ie-11
4. Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/roro/hub/4338813/windows-help - ie=ie-11
5. Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/roro/hub/4338813/windows-help - ie=ie-11
6. Microsoft Internet Explorer 8: https://support.microsoft.com/roro/hub/4338813/windows-help - ie=ie-11
7. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy
8. Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/ro/
Pe lângă toate acestea, vă rugăm să rețineți că unele funcții sau servicii ale site-ului nu
pot funcționa corect fără cookie-uri.

Utilizarea Google Analytics
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google
Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”, fișiere text care sunt
salvate pe computerul dvs., pentru a vă ajuta să analizați utilizarea unei pagini web pe
care o vizitaţi.
Informațiile generate de cookie-uri la utilizarea Site-ului de către Utilizator, sunt trimise
și stocate pe un server Google din SUA. Prin activarea IP anonimă a site-ului web ,
Google , va scurta adresa IP a utilizatorului în statele membre ale Uniunii Europene sau în
alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European.
Adresa IP completă va fi redirecționată doar către serverul Google din SUA și scurtată
acolo doar în cazuri excepționale. Google va folosi aceste informații în numele operatorului
acestui site pentru a evalua modul în care utilizatorul a utilizat site-ul , pentru a raporta
activitatea site-ului către operatorul site-ului și pentru a furniza servicii suplimentare legate
de utilizarea site-ului web și a internetului.
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În cadrul Google Analytics, adresa IP transmisă de browserul Utilizatorului nu este luată
împreună cu alte date Google.Stocarea cookie-urilor de către Utilizator poate fi oprită
prin browserul său
dar rețineți că, în acest caz, nu toate funcțiile acestui site pot fi utilizate pe deplin. Puteți,
de asemenea, să împiedicați Google să colecteze și să proceseze informațiile utilizatorului
cu ajutorul cookie-urilor despre utilizarea site-ului Web (inclusiv adresa dvs. IP) prin
descărcarea și instalarea pluginului browserului disponibil la următorul link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Utilizarea pluginului Facebook
Facebook folosește cookie-uri plugin. Acest lucru vă afectează în cazul în care aveți un
cont Facebook, utilizați produse Facebook, inclusiv site-ul și aplicațiile Facebook și vizitați
alte site-uri web și aplicații care utilizează produse Facebook (cum ar fi butonul „Like” sau
tehnologia Facebook). Cookie-urile permit Facebook-ului să vă ofere o varietate de
produse Facebook și îi ajută să înțeleagă mai bine informațiile pe care le dețin despre
dvs. Aceste informații pot include, de exemplu, informații despre utilizarea de către dvs. a
altor site-uri și aplicații, indiferent dacă sunteți înregistrat sau conectat.
Informaţii suplimentarere: https://www.facebook.com/policies/cookies/

3.2. Gestionarea datelor pentru comanda online
1. Despre colectarea datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate:
Date personale
Datele cumpărătorului
Nume
Adresă de e-mail *
Număr de telefon
Date pentru livrare
Nume/ Firmă
Ţara
Cod poştal
Localitate
Stradă, număr
Date pentru facturare
Nume/ Firmă
Ţara
Cod poştal
Localitate

Scopul gestionării datelor
Necesare pentru identificare
Necesar pentru confirmare, pt. a păstra
legătura
Necesar pentru a păstra
legătura,
pt.rezolvarea mai uşoară a problemelor
de facturare și transport.
Obligatoriu pentru livrarea produsului
Obligatoriu pentru livrarea produsului
Obligatoriu pentru livrarea produsului
Obligatoriu pentru livrarea produsului
Obligatoriu pentru livrarea produsului
Obligatoriu pentru
corespunzătoare
Obligatoriu pentru
corespunzătoare
Obligatoriu pentru
corespunzătoare
Obligatoriu pentru
corespunzătoare
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emiterea unei facturi
emiterea unei facturi
emiterea unei facturi
emiterea unei facturi

Stradă, număr
Observaţii la comandă
Unde aţi auzit de noi ?
Data contactului

Obligatoriu pentru emiterea unei facturi
corespunzătoare
Răspunsul
este
necesar
pentru
clarificarea condițiilor de livrare
Statistici de marketing
Necesar pentru operţiuni tehnice

*- Nu este necesar ca adresa de e-mail să conțină informații personale.
2. Părți interesate: toți care achiziționează prin http://www.daysy.ro, sunt părţi interesate
3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: La solicitarea
ștergerii datelor din partea utilizatorului, imediat . Stocarea electronică a formularelor de
comandă: 1 an. Orice ștergere a oricăror date cu caracter personal furnizate de persoana
vizată va fi comunicată persoanei vizate prin mijloace electronice în conformitate cu
articolul 19 din GDPR. Dacă solicitarea de ștergere a persoanei vizate se extinde la
adresa de e-mail furnizată de persoana vizată, operatorul va șterge adresa de e-mail după
ce a fost cerut acest lucru. O excepție de la ștergerea imediată a datelor este: în cazul
documentelor contabile, deoarece în conformitate cu secțiunea 169 (2) din Legea C din
2000 privind contabilitatea, aceste înregistrări trebuie păstrate timp de 8 ani.

Documentul contabil (inclusiv fişele contabile, înregistrările analitice și sintetice ) care susține
conturile în mod direct și indirect trebuie să fie păstrat într-o formă lizibilă timp de cel puțin 8 ani, să
poată fi regăsit prin raportare la înregistrările contabile.

4. Identitatea potențialilor operatori care au dreptul să acceseze datele, destinatarii datelor
personale: Datele cu caracter personal pot fi gestionate de către controlorul de date.
5. Dezvăluirea drepturilor persoanei vizate:
•
•

Persoana vizată poate solicita operatorului accesul, rectificarea, ștergerea sau
restricționarea procesării datelor cu caracter personal referitoare la acesta și
persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și la retragerea acordului
său în orice moment.

6. Puteți cere accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea procesării datelor cu
caracter personal și portabilitatea datelor în următoarele moduri:
•
•
•

prin poștă: 5600 Békéscsaba, Körte sor 12. A. int. Parter. 1.
prin telefon la +36 (70) 677-6396,
prin e-mail la info@daysy.ro .

7. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor:
7.1 consimțământul persoanei vizate și executarea contractului, articolul 6 alineatul (1)
literele (a) și (b) din GDPR.
7.2 Legea CVIII din 2001, privind anumite aspecte ale comerțului electronic și serviciilor
societății informaționale. 13 / A. § (3):
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Furnizorul de servicii poate gestiona datele personale care sunt necesare din punct de vedere
tehnic pentru furnizarea serviciului. Furnizorul de servicii ,trebuie,în cazul în care alte condiții sunt
identice , să selecteze și în fiecare caz, să opereze în aşa fel instrumentele utilizate pentru
furnizarea serviciului informaţional, încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă
este strict necesar pentru furnizarea serviciului și în conformitate cu această lege, referitoare la
alte scopuri, insa, doar numai în măsura și timpul necesar.

8. Vă informăm că:
•
•
•

aceste date sunt necesare pentru a putea trimite comanda dvs.
trebuie să ne furnizați informații personale pentru a putea livra comanda dvs.
nefurnizarea datelor va duce la imposibilitatea de a vă procesa comanda.

3.3. Facturare
1. Genul datelor colectate, sfera datelor procesate :
•
•
•

Numele (datele ) de facturare
Adresa de livrare de pe factură
Cod fiscal (pentru persoana impozabilă)

2. Părțile implicate : toate persoanele care cumpără pe www.daysy.ro
3. Scopul gestionării datelor: emiterea facturilor în conformitate cu legislația contabilă.
4. Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: 8 ani în conformitate
cu secțiunea 169 alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea. Identitatea
potenţialilor controlori de date, îndreptăţiţi să acceseze datele: datele cu cacacter personal
pot fi gestionate numai de operatorul de date şi de antreprenorul contabil ca şi procesor de
date.
5. Cunoaşterea drepturilor de către persoanelor vizate, cu privire la procesarea datelor:
•

Persoana vizată poate solicita operatorului de date accesul, rectificarea, ștergerea
sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la acesta și
persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor.

6. Baza legală pentru procesarea datelor: Procesarea datelor este necesară pentru a
îndeplini obligația legală a operatorului de date, articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR
și Secțiunea CVIII din Legea din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț
electronic și ale societății informaționale. 13 / A. § (3).

3.4. Sarcini de contabilitate
1. Genul datelor colectate, sfera datelor procesate:
•
•
•

Numele (datele ) de facturare
Adresa de livrare de pe factură
Cod fiscal (pentru persoana impozabilă)
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2. Părți implicate : toți persoanele care cumpără cumpără pe http://www.daysy.ro
3. Scopul gestionării datelor: sarcini contabile
4. Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: 8 ani,
conformitate cu secțiunea 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea.

în

5. Identitatea potențialilor operatori de date care au dreptul să acceseze datele: Datele cu
caracter personal pot fi prelucrate numai de către controlorul de date și antreprenorul
contabili în calitate de procesator de date.
6. Cunoaşterea drepturilor persoanei vizate:
•

Persoana vizată poate solicita controlorului accesul, rectificarea, ștergerea sau
limitarea procesării datelor cu caracter personal care îl privesc și persoana vizată
are dreptul la portabilitatea datelor.

7. Temei legal pentru prelucrarea datelor: Prelucrarea datelor este obligată să
îndeplinească obligația legală a operatorului de date în conformitate cu articolul 6 alineatul
(1) litera (c) din GDPR și CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț
electronic și ale serviciilor societății informaționale. 13 / A. § (3).

3.5. Gestionarea datelor angajaților – contracte de prestări servicii
1. Genul datelor colectate , domeniul de aplicare al datelor procesate :
Controlorul de date gestionează datele în scopul stabilirii unor date referitoare la relația de
muncă a angajaților, salarizare, asigurare socială și raportarea statistică. Date gestionate:
•
•
•
•
•
•

numele angajatului;
adresa angajatului;
locul și data nașterii;
numele mamei ;
numărul de identificare fiscală;
numărul de asigurare socială;

2. Părți implicate : toți angajații controlorului de date cu contracte de prestări servicii.
3. Scopul gestionării datelor: începerea, îndeplinirea sau încetarea angajării.
4. Durata prelucrării datelor, termenul pentru ștergerea datelor: perioada de stocare a
datelor definită de legislația în vigoare.
5. Identitatea potențialilor controlori de date îndreptățiți să acceseze datele: datele cu
caracter personal pot fi gestionate numai de către controlorul de date și de antreprenorul
contabil / salarizare în calitate de procesator de date.
6. Cunoaşterea drepturilor persoanei vizate:
•

Persoana vizată poate solicita controlorului accesul, rectificarea, ștergerea sau
restricționarea procesării datelor cu caracter personal care îl privesc, iar persoana
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vizată va avea dreptul la portabilitatea datelor și la retragerea acestui accept în
orice moment.
7. Baza legală pentru gestionarea datelor: executarea contractului (contract de muncă) și
obligația legală, articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din GDPR.
Cerințe legale relevante:
•
•
•
•
•
•

Legea I din 2012 privind Codul muncii § 10
Articolele 201, 202 și 203 din Legea I din 2012 privind Legea muncii
Legea LXXV din 2010 privind angajarea cu contracte de prestări servicii
Legea LXXX din 1997 privind prestațiile și beneficiile de securitate socială și
acoperirea acestor servicii;
Legea LXXXIII din 1997 privind asigurările obligatorii de sănătate
Legea din 1995 privind impozitul pe venit. CXVII. lege

4. Procesator de date
4.1. Furnizorul depozitului de stocare a datelor
1. Activitatea furnizorului de depozit de date: Serviciu de găzduire
2. Numele procesorului de date și informațiile de contact:
WEBfield-Design Kft.
Tel: +36 (30) 434-0000
E-mail: adatvedelem@wfd.hu
3. Gestionarea datelor, sfera datelor prelucrate: Toate datele cu caracter personal stocate
de operatorul de date pe site-ul web, precum și toate datele cu caracter personal, cookieurile furnizate de persoana vizată pe site-ul web www.daysy.ro .
4. Părți implicate : toți vizitatorii care utilizează site-ul.
5. Scopul gestionării datelor: de a face site-ul accesibil și pentru funcţionarea
corespunzătoare.
6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Până la încetarea
acordului dintre operatorul de date și furnizorul de găzduire sau solicitarea de ștergere a
datelor vizate către furnizorul depozitului de date.
7. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR și
articolul CVIII din Legea din 2001 privind anumite aspecte ale comerțului electronic și
serviciilor societății informaționale. 13 / A. § (3)
8. Drepturile persoanei implicate :
•
•

Puteți afla despre circumstanțele gestionării datelor,
Aveți dreptul de a primi feedback de la operator dacă datele dvs. cu caracter
personal sunt procesate şi aveţi acces la toate informațiile legate de prelucrare.
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•
•
•

Aveți dreptul de a primi informațiile dvs. personale într-un format structurat, utilizat
pe scară largă, care poate fi citit .
Aveți dreptul de a cere operatorului de date de a rectifica, fără întârziere
nejustificată ,orice date personale inexacte.
Puteți obiecta cu privire la gestionarea informațiilor dvs. personale.

Datele clienților vor fi procesate doar cu ajutorul unui dispozitiv computerizat. Scopul
datelor înregistrate automat este emiterea de statistici, dezvoltarea tehnică a sistemului
IT și protecția drepturilor utilizatorilor. Informațiile care sunt înregistrate automat (fișiere
jurnal, logfile) sunt: adresa IP a computerului clientului, tipul de sistem de operare și
browserul pe care îl folosește clientul în funcție de setările computerului clientului ,
activitatea clientului pe site-ul Web. Pe de o parte, utilizarea acestor date este în scopuri
tehnice - de ex. operarea sigură a serverelor, testarea ulterioară și, pe de altă parte,
operatorul folosește aceste date pentru a genera statistici de utilizare a paginii și pentru a
analiza nevoile utilizatorilor pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. Informațiile de mai sus
nu sunt potrivite pentru identificarea clientului și Furnizorul de servicii nu le poate
conecta la alte date cu caracter personal.

4.2. Site-uri de social media
1. Colectarea datelor, sfera datelor prelucrate: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest,
Youtube, Instagram etc. numele profilului folosit și poza dvs.publică de profil.
2. Părți implicate : toți cei care sunt înregistrați pe Facebook, Google+, Twitter, Pinterest,
Youtube, Instagram etc. site-urile de rețea socială și au dat „Like” site-ului.
3. Scopul colectării de date: postarea sau „like” sau promovarea anumitor conținuturi ,
produse, promoții sau site-uri de pe rețelele de socializare.
4. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor, identitatea
potențialilor controlori care au dreptul să cunoască datele și descrierea drepturilor celor
implicaţi : Gestionarea datelor se face pe site-urile rețelelor de socializare , astfel încât
durata, modul de gestionare a datelor și opțiunile pentru ștergerea și modificarea datelor
sunt guvernate de site-ul de rețele sociale specifice.
5. Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul voluntar pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal pe site-urile de rețele sociale.

4.3. Contabilitate și salarizare
1. Activitatea procesatorului de date: Efectuarea sarcinilor de contabilitate și salarizare
2. Numele procesorului de date și datele de contact:
Hidi Irén E.V.
Adresa: 5700 Gyula, Bodza u. 18.
Telefon: +36(66)460-758
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E-mail : hidiiren.konyveles@gmail.com
3. Colectarea datelor, sfera datelor prelucrate: nume de facturare, adresa de facturare,
cod fiscal (pentru persoana impozabilă); numele angajatului, adresa, locul și data nașterii,
numele mamei, numărul de identificare fiscală, numărul de asigurare sociale (TAJ)
4. Părțile implicate : toți părțile implicate
angajații controlorului de date

care achiziționează prin www.daysy.hu; toți

5. Scopul gestionării datelor: Contabilitate și sarcini de salarizare
6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Conform secțiunii
169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea, 8 ani.
7. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR și
secțiunea IV din CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic
și ale serviciilor societății informaționale. 13 / A. § (3).
8. Drepturile persoanei implicate :
•
•
•
•
•

Puteți afla despre circumstanțele gestionării datelor,
Aveți dreptul de a primi feedback de la operator dacă datele dvs. cu caracter
personal sunt procesate şi aveţi acces la toate informațiile legate de prelucrare.
Aveți dreptul de a primi informațiile dvs. personale într-un format structurat, utilizat
pe scară largă, care poate fi citit .
Aveți dreptul de a cere operatorului de date de a rectifica, fără întârziere
nejustificată ,orice date personale inexacte.
Puteți obiecta cu privire la gestionarea informațiilor dvs. personale.

4.4. Facturare - Utilizarea software-ului de facturare
1. Activitatea procesatorului de date: Sarcini de facturare
2. Nume și contact procesator de date:
Nume software de facturare: SZÁMLÁZZ.HU
Numele companiei care furnizează serviciul: KBOSS.hu Kft.
Sediul central: 1031 Budapesta, Záhony utca 7 / C.
Telefon: + 36-30-35-44-789
3. Genul datelor colectate, sfera datelor procesate : nume, nume de facturare, adresa de
facturare, cod fiscal (în cazul contribuabilului)
4. Părțile implicate: toți părțile implicate care utilizează serviciul sau cumpără produsul
de la prestatorul de servicii.
5. Scopul gestionării datelor: sarcini de facturare
6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: În conformitate cu
secțiunea 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea, 8 ani.
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7. Temei juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR și
prelucrarea electronică a datelor necesare pentru îndeplinirea obligației legale la care este
supus controlorul
Legea CVIII privind serviciile comerciale și societatea informațională CVIII. 13 / A. § (3).
8. Drepturile persoanei implicate :
•
•

•
•
•

Puteţi fi informat despre circumstanțele gestionării datelor,
Aveți dreptul să primiți feedback de la operatorul de date cu privire la prelucrarea
datelor dvs. personale și acces la toate informațiile referitoare la prelucrarea
datelor.
Aveți dreptul de a primi informațiile dvs. personale într-un format structurat, utilizat
pe scară largă, care poate fi citit.
Aveți dreptul de a cere rectificarea oricăror date personale inexacte şi operatorul
de date, fără întârziere nejustificată, să se conformeze.
Puteți obiecta cu privire la gestionarea informațiilor dvs. personale.

4.5. Livrare
1. Activitatea procesatorului de date: Livrarea mărfurilor, transportul
2. Numele procesorului de date și datele de contact:
a) FoxPost Zrt.
Sediu: 3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Telefon: +36 1 999 0369
E-mail: info@foxpost.hu
b) Csomagküldő.hu Kft.
Sediu: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 10. 6/54.
Telefon: +3614008806
Email: info@csomagkuldo.hu
3. Motivul gestionării datelor, sfera datelor prelucrate: numele transportului, adresa de
expediere, numărul de telefon, adresa de e-mail, observaţii.
4. Părți implicate: toți cei care solicită livrare la domiciliu.
5. Scopul gestionării datelor: livrarea produsului comandat la domiciliu.
6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: are loc până la
finalizarea livrării.
7. Temei juridic pentru prelucrare: articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (b) din GDPR,
Infotv. Secțiunea 5 alin. (1) din lege, precum și secțiunea CVIII din 2001 privind anumite
aspecte ale serviciilor de comerț electronic și serviciilor societății informaționale. 13 / A. §
(3).
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5. Relațiile cu clienții și alte gestionări ale datelor
1. Dacă aveți întrebări sau probleme în utilizarea serviciilor noastre de gestionare a
datelor, puteți contacta operatorul de date la contactele de pe site-ul web (telefon, e-mail,
site-uri de rețele sociale etc.).
2. Operatorul de date va şterge orice informaţie furnizată de dvs, e-mailuri, mesaje,
telefon, Facebook etc, împreună cu numele de contact și adresa de e-mail, precum și
orice alte informații de identificare personală pe care le furnizați, în cel mult 2 ani de la
data obţinerii.
3. Gestionarea datelor care nu sunt enumerate aici , va fi facută publică la colectarea
datelor.
4.La cererea excepţională a autorităţilor sau a altor autorităţi împuternicite legal,
Furnizorul de servicii este obligat să furnizeze informații,să furnizeze date și să furnizeze
documente .
5. În aceste cazuri, Furnizorul de servicii va furniza solicitantului date cu caracter personal
numai dacă și în măsura necesară pentru atingerea scopului solicitării, cu condiția
specificării scopului acestora.

6. Drepturile persoanelor implicate
1. Dreptul de acces la date
Aveți dreptul de a primi feedback de la operator când datele dvs. cu caracter personal
sunt procesate și de a avea acces la datele personale și la informațiile enumerate în
regulament.
2. Dreptul de rectificare
Aveți dreptul să cereţi operatorului de date să rectifice orice date personale inexacte
care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopul prelucrării datelor,
aveți dreptul de a solicita ca toate informațiile personale incomplete- prin intermediul unei
declarații suplimentare- să fie completate.
3. Dreptul la ștergere
Aveți dreptul, ca la cerere , să obligaţi operatorul de date să vă șteargă datele cu
caracter personal , fără nici o justificare din partea dvs, iar operatorul este obligat să
facă acest lucru fără nicio întârziere nejustificată.
4. Dreptul de a fi uitat
Dacă operatorul a dezvăluit date cu caracter personal și i se cere să le șteargă, inclusiv
duplicatele , acesta va lua măsuri , inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia
disponibilă şi de de costurile implementării pentru a informa controlorii despre cererea
persoanei implicate .
5. Dreptul de a restricționa datele dvs.
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Aveți dreptul, ca la cererea dvs., operatorul de date să restricționeze procesarea datelor
în cazul într-una din oricare dintre următoarele condiții:
•

•
•

•

Contestați exactitatea datelor dvs. personale, caz în care limitarea se aplică
perioadei de timp care permite controlorului să verifice acuratețea datelor dvs.
personale;
prelucrarea datelor este ilegală și vă împotriviţi ștergerii datelor dar în schimb cereți
restricții de utilizare a acestora;
controlorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării acestora, dar
dvs.,solicitați acest lucru depunerea, executarea sau apărarea cererilor în scopuri
legale;
V-ați opus gestionării datelor; în acest caz, restricția se aplică pentru o perioadă de
timp limitată, până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date
au prioritate asupra motivelor dvs. legitime.

6. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele dvs. personale puse la dispoziția unui operator într-un
format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit automat și să transmiteţi aceste
date unui alt operator fără ar fi împiedicat de controlorul ale cărui date personale i-au fost
puse iniţial la dispoziție (...)
7. Dreptul de opoziție
Aveți dreptul în orice moment , pentru orice motive personale, să vă opuneți prelucrării
datelor dvs. personale, inclusiv profilarea pe baza acestor date.
8. Protest împotriva vânzărilor directe
Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul vânzărilor directe, aveți dreptul de a
vă opune în orice moment prelucrării acestora, inclusiv profilării, dacă acestea sunt legate
de vânzări directe. Dacă vă opuneți procesării datelor cu caracter personal în scopul
comercializării directe, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în acest scop.
9. Luarea automată a deciziilor pe probleme individuale, inclusiv profilarea
Aveți dreptul de a nu fi supus niciunei decizii bazate exclusiv pe gestionarea automatizată
a datelor, inclusiv profilarea, care ar avea efect juridic sau v-ar afectata în mod
semnificativ de acest lucru. Alineatul precedent nu se aplică dacă decizia:
•
•
•

este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și controlor;
va stabili măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertăţile şi interesele
legitime conform legislaţiei Uniunii sau legi aplicabile în ţara operatorului; sau
v-ati dat consimțământului în mod explicit.

7. Securitatea datelor
Controlorul și procesatorul de date pentru a vă asigura un nivel de securitate a datelor
adecvat gradului de risc, vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, ținând cont
de stadiul tehnicii și tehnologiei și de costurile punerii în aplicare a acestora , precum și de
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natura, sfera de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și probabilitatea și
gravitatea variabilă a drepturilor și libertăților persoanelor fizice :
a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
b) asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezistenţei la atacurile
cibernetice a sistemelor și serviciilor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal;
c) în cazul unui incident fizic sau tehnic, capacitatea de a restabili accesul la datele
personale și disponibilitatea acestora în timp util;
d) o procedură de testare periodică, evaluare și calculare a
eficacității măsurilor
tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea procesării datelor.
La comunicarea prin e-mail, informațiile dvs. personale sunt stocate în sistemul de
poștă, care le puteți accesa prin computerul și telefonul. Iau toate măsurile adecvate
pentru a proteja informațiile personale împotriva, printre altele, accesului sau modificării
neautorizate. Backup-urile regulate trebuie să facă parte din serviciul de găzduire a
datelor.
Datele cu caracter personal (informații de expediere și facturare, software de facturare)
sunt stocate pe un computer proprietate personală și îl utilizez în exclusivitate (laptop).
Utilizarea computerelor este protejată prin parolă. Protejez datele stocate pe
computer printr-o copie de rezervă, facută în mod regulat pentru a proteja pierderile de
date. Nu este permis accesul de la distanță la rețeaua de calculatoare a firmei.
Comenzile din magazinul web sunt stocate pe server . Accesul la server și la
administrarea paginii de web este posibil cu un nume de utilizator și o parolă pe care
controlorul o cunoaște.
Site-ul www.daysy.ro funcţionează printr-un canal de date securizat: certificat SSL,
folosind protocolul HTTPS. În cazul unei conexiuni HTTPS, atunci când un utilizator este
obligat să introducă informații personale printr-un formular de introducere a datelor,
comunicarea între utilizator și computerul gazdă se face printr-un canal criptat, folosind
criptare specială. Acest lucru va reduce riscul ca aceste informații personale să facă
obiectul phishingului.
Documentele pe hârtie care conțin date cu caracter personal (fișe de prezență, contracte
de vânzare sau chitanţe, facturi) sunt stocate la sediul controlorului de date și sunt
păstrate departe de persoane neautorizate, închise.
Pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate pe hârtie, operatorul
ia următoarele măsuri:
•
•
•

datele pot fi accesate, doar de persoanele autorizate, pentru orice altcineva nu sunt
disponibile ;
păstrează documentele într-o cameră bine închisă, fără umezeală;
documentele care necesită înregistrări/modificări permanente sunt accesibile numai
persoanelor autorizate ;
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•

•

Controlorul de date poate părăsi spațiul de lucru pe parcursul zilei numai dacă locul
unde se întâmplă gestionarea datelor să poată fi blocat, să nu poată fii accesatde
terţe persoane;
Controlorul de date va închide suportul de hârtie pe care se află datele , la finalizarea
lucrării;

8. DECLARAŢIA CELUI IMPLICAT DESPRE INCIDENTUL DE PROTECȚIE
A DATELOR
Dacă există posibilitatea ca incidentul de protecție a datelor să prezinte un risc ridicat
pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată
fără întârziere nejustificată, cu privire la incidentul de protecție a datelor.
Informațiile furnizate persoanei vizate vor trebui să indice în mod clar și fără
ambiguitate natura incidentului de protecție a datelor, precum și numele și datele de
contact ale responsabilului cu protecția datelor sau altei persoane de contact ; este nevoie
de o descriere a consecințelor probabile ale incidenului de confidențialitate; este nevoie
de o descriere a măsurilor luate sau planificate de controlor pentru remedierea
incidentului de confidențialitate, inclusiv, după caz, măsuri de atenuare a oricăror
consecințe adverse care pot rezulta din incidentul de confidențialitate.
Persoana vizată nu trebuie informată dacă sunt îndeplinite oricare dintre următoarele
condiţii:
• controlorul a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate
și a fost aplicat datelor afectate de incident , în special măsuri precum utilizarea criptării
care fac ca datele să devină neinteligibile pentru persoane neautorizate ;
• operatorul a luat măsuri suplimentare în urma incidentului de protecție a datelor pentru
a se asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate nu se
poate materializa;
• informarea ar necesita un efort disproporționat. În astfel de cazuri, persoanele
vizate sunt informate prin intermediul informațiilor disponibile marelui public sau se iau
măsuri similare pentru a se asigura că persoanele vizate sunt la fel de eficiente
informate.
În cazul în care operatorul nu a informat încă persoana vizată despre incidentul de
protecție a datelor, autoritatea de supraveghere, după ce a examinat dacă este posibil ca
incidentul de protecție a datelor să prezinte un risc ridicat, poate ordona ca persoana
vizată să fie informată.

9. NOTIFICAREA CĂTRE AUTORITĂŢI A INCIDENTELOR LEGATE DE
PROTECŢIA DATELOR
Operatorul de date notifică incidentul de protecție a datelor autorității de supraveghere
competentă ,în conformitate cu articolul 55, fără întârziere nejustificată și, dacă este
posibil, în cel mult 72 de ore de la luarea la cunoștință, cu excepția cazului în care
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incidentul privind protecția datelor poate pune în pericol drepturile persoanelor fizice și
libertatea acestora. Dacă notificarea nu se face în termen de 72 de ore, motivele
întârzierii vor fi anexate.

10. POSIBILITATEA DE A RECLAMA
Plângerile cu privire la posibile încălcări de drepturi ale operatorului de date pot fi depuse
la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor)
Adresă : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Adresă de corespondenţă : 1530 Budapest, Căsuţă poştală: 5. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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