Tájékoztató Klauzula A Természetes Személyektől Történő Adatvételre
Vonatkozóan

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete
(továbbiakban GDPR) alapján tájékoztatjuk, hogy:
1) Személyes adatainak kezelője a home.pl Részvénytársaság, székhelye: Szczecin, Zbożowa utca 4.
70-653 Szczecin, cégbíróságra bejegyezve, a Szczecini Kerületi Bíróság - Központ, XIII Gazdasági
Osztályán, a 0000431335-ös szám alatt. Cégjegyzék szám: 811158242, Adóazonosító:
8522103252 (továbbiakban home.pl)
2) A home.pl az adatvédelmi biztos által felügyelt. Kapcsolat: e-mail: IODO@home.net.pl.
3) A home.pl az Ön által az alábbi űrlapon, illetve az Ügyfélpanelen keresztül megadott adatokat
kezeli. Ezen adatokat a megrendelt, illetve használt szolgáltatások határozzák meg. Ezen adatok
alapvetően a következők: név és vezetéknév vagy cégnév, Személyigazolvány szám vagy
Adószám, lakóhely vagy bejegyzett székhely címe, kapcsolattartási cím (postaicím, e-mail cím,
telefonszám), az Ön által felhatalmazottként megjelölt személy neve és vezetékneve vagy az Önt
képviselő társaság neve, valamint kapcsolattartási címei (postacím, e-mail cím, telefonszám).
4) A home.pl által megkötött szerződés, illetve a home.pl által kínált szolgáltatások teljesítéséhez
szükséges mértékben, valamint olyan mértékben, amennyire az szükséges, hogy a home.pl
végrehajthassa az Ön kéréseit, és kötelességeit az Ön irányába, vagy hogy eleget tudjon tenni a
jogi kötelezettségeinek (csalások felderítése és megelőzése, meghatározás, védekezés és
jogorvoslat, nyilatkozatok, elemzések és statisztikák készítése, a fizetés hitelességének
ellenőrzése, panaszok és értesítések kezelése, technikai támogatás, pénzügyi elszámolások,
ideértve a számviteli dokumentumok kiadását is) - személyes adatainak feldolgozása a GDPR
Adatvédelmi törvény 6 cikk. 1 bekezdés b) c) és f) pontjai szerint történik, anélkül, hogy ki kellene
fejeznie a személyes hozzájárulását az adatai feldolgozásához. Minden más esetben az Ön
személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel.
5) A home.pl jogosult személyes adatait harmadik személyeknek továbbítani (a továbbiakban:
Home.pl alvállalkozók), illetve domain név regiszterek, hitelesítő testületek a home.pl-vel kötött
szerződés megfelelő és kielégítő teljesítéséhez szükséges célból és mértékben. Ezért személyes
adatait tovább adhatjuk a home.pl alvállalkozóinak a home.pl alvállalkozók között megkötött
személyes adatok feldolgozására megkötött szerződés alapján. Személyes adatainak a domain
név nyilvántartásokba történő továbbítása azon a névregisztrációs megállapodáson alapul,
amelyet a domain név nyilvántartással kötött. Személyes adatainak a hitelesítő testületekhez
történő továbbítása az SSL tanúsítvány regisztrációs megállapodása alapján történik, amelyet a
tanúsító testülettel kötöttek. Ezenkívül a home.pl köteles a személyes adatait kötelező jogi
rendelkezések alapján megadni, ideértve az engedélyezett bíróságok, testületek és intézmények
kérését is.
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6) Személyes adatait rendszerint nem továbbítják az EGT-n kívül. Személyes adatainak az EGT-n
kívüli továbbítása akkor fordulhat elő, amikor az a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,
ideértve azt a helyzetet is, amikor a szolgáltatás megvalósításához a home.pl olyan alvállalkozók
részvételét igényli, melyek székhelye az EGT-n kívül van.
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7) Az Ön személyes adatait a home.pl általi szolgáltatások nyújtására vonatkozóan megkötött
szerződés időtartama alatt tároljuk, személyes adatai ezalatt az idő alatt kerülnek feldolgozásra,
és ezt követően a home-pl kötött szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésének
ideig tároljuk. A számviteli dokumentációban rögzített személyes adatait azonban az
alkalmazandó törvényekben, ideértve az adószabályokat is, megjelölt ideig tárolják.
8) A GDPR-ből és más jogi rendelkezésekből fakadó korlátozásokra való figyelemmel joga van
hozzáférni személyes adataihoz, és helyesbíteni azokat, törölni, korlátozni a feldolgozást, a
személyes adatok továbbítását, joga van tiltakozni, valamint a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, ha az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik.
9) Önnek joga van panaszt benyújtani a GDPR értelmében vett felügyeleti hatósághoz, ha úgy
véli, hogy a személyes adatai feldolgozása megsérti a GDPR rendelkezéseit.
10) Amennyiben személyes adatait jogi rendelkezés alapján gyűjtik, azaz a GDPR 6. cikk. 1 bekezdés
b) c) és f) pontjai alapján, és nem adja meg az összes szükséges személyes adatát, akkor a
körülményektől függően a home.pl megtagadhatja az általa kínált szolgáltatásokra vonatkozó
szerződés megkötését, vagy korlátozhatja a home.pl által kínált szolgáltatások Szerződésben
foglalt teljesítését. Amennyiben személyes adatait beleegyezés alapján gyűjtik, a személyes
adatok megadása önkéntes. Azonban, ha elutasítja vagy visszavonja a marketing célokra történő
felhasználást, akkor megakadályozza, hogy a home.pl tájékoztatni tudja Önt az aktuális
ajánlatairól és promócióiról.
11) Önre kizárólag a személyes adatok automatikus feldolgozása vonatkozhat, beleértve a
profilozást csak mindenkori törvények alapján, vagy Ön meghatalmazást ad a home.pl számára.
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