ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИВАТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ
LUGOS Renewables Kft.
Дійсний: з 2018. 05. 25.
LUGOS Renewables Kft. (фізична адреса: 6500, Бая вул. Гестенє .2., реєстраційний номер:
03 09 126056, податковий номер: 24136293-2-03
представник: Pécs László, e-mail: info@lugos-renewables.com, телефон: +36-30-586-6854,
надалі:
Компанія) Загальний захист даних Європейського Парламенту та Ради стосовно його
діяльності з обробки даних
Надає наступну інформацію відповідно до Указу 2016/679 (надалі: GDPR).

1. Наші дії щодо управління даними:
Компанія виконує функцію управління даними стосовно вашої особистої інформації, що
стосується наведених нижче заходів:
• приймання запитів на пропозицію від замовників, надання пропозицій, підписування
договору,
• підтримка відносин із клієнтом,
• встановлення, підтримання та набір трудових відносин.
2. Обсяг персональних даних, якими управляє Компанія:
В процесі управління даними Компанія використовує ім’я осіб, місце проживання, ім’я матері,
місце народження, час,
Номер паспорту, номер телефону, e-mail (якщо приватний підприємець то номер TAJ,
податковий номер, номер водійських прав), при не природних особах ім’я людини яка
підтримує зв’язок, номер телефону, e-mail .
3. Мета діяльності компанії щодо управління даними:
Компанія обробляє персональні дані, якими вона керує, для наступних цілей:
• для укладення та виконання договорів, необхідних для здійснення своєї діяльності, для
забезпечення вимог та прав, що випливають із договору, для контактів та виставлення
рахунків,
• для надсилання регулярних інформаційних листів, пов'язаних з вашим бізнесом,
• для бізнес стратегії, маркетингової стратегії, даних партнерів для ділових заходів,
• ведення обліку, декларацій та звітів, що вимагаються законодавством щодо працівників, та
виконання прав та обов'язків, пов'язаних із працевлаштуванням,
• набір потенційних працівників та їх відбір,
• забезпечення дотримання законних інтересів контролера даних.

Компанія може керувати Персональними Даними для будь-якої з цілей, описаних вище.
Компанія не використовує персональні дані в цілях які відмінні від вище описаних цілей.
4. Правові основи діяльності з управління даними Компанії:
• Згода зацікавлених сторін: GDPR 6. стаття (1) абзац a) пункт говорить - добровільна згода
користувача на управління даними на основі відповідної інформації;
• Виконання договору: Відповідно до GDPR статті 6 (1) абзацу (b) пункту, обробка даних
необхідна для виконання договору, в якому Суб'єкт даних є однією із сторін;
• Дотримання юридичного зобов'язання: GDPR Стаття 6 (1) абзац (с) пункт - вимагає обробку
даних для виконання юридичного зобов'язання, щодо якого підлягає контролер (наприклад,
бухгалтерський облік, бухгалтерія, звітність про трудові дані));
• Юридичний інтерес: Відповідно до GDPR статті 6 (1) абзацу (f) пункту , обробка даних
необхідна для підтвердження законних інтересів контролера або третьої сторони.
5. Інформація про контролера даних:
Особисті дані, якими керує Компанія, використовуються працівниками при
виконанні службових обов'язків та оплати праці під час якого Tokodiné Erzsébet e.v., а
також при здійсненні платіжних питаннь Tokodiné Erzsébet e.v., FEIGL AUDIT Kft. обробляє це
як обробник даних. A ІТ-операції Компанії виконує NETCLASS Kft. Як обробник даних.
Передача даних до обробника даних може здійснюватися без згоди Суб'єкта даних. Якщо інше
не встановлено законом, особисті дані можуть бути розголошені третій особі чи органам влади
лише на підставі офіційного рішення або за попередньою чіткою згодою Суб'єкта даних.
6. Передача даних:
Відповідно до встановленого законодавством зобов'язання Компанія надсилає Національній
податковій та митній адміністрації (НАЗ) дані про покупця та продавця, статті рахунків та
реквізити рахунків, що містяться в його рахунках..
Компанія не передаватиме персональні дані будь-якій третій стороні у значенні GDPR, яка не
є стороною Регламенту GDPR, а передаватиме їх лише обробникам даних, зазначеним у цьому
проспекті, для зазначеної мети.
7. Принципи обробки даних у Компанії (надалі: Обробник даних):
Контролер даних поводиться з персональними даними відповідно до принципів
добросовісності та справедливості та прозорості, а також чинного законодавства та положень
цього Повідомлення.
Персональні дані, необхідні для виконання послуг, що надаються Контролером даних,
використовуються Контролером даних за умови згоди Суб'єкта даних та виключно з метою.
Контролер даних буде обробляти особисті дані лише для цілей, визначених цим Проспектом
та чинним законодавством. Обсяг оброблених персональних даних пропорційний цілі
управління даними та не може виходити за межі нього.
Контролер даних не обробляє особисті дані особи, яка не досягла 18 років.

Контролер не перевірить надані вами персональні дані. Відповідальність за точність наданих
вами персональних даних покладається виключно на особу, яка її надає.
Контролер даних не передаватиме будь-які персональні дані, якими обробляє його, будь-якій
третій стороні, окрім обробника даних, зазначеного в цьому проспекті, та державних структур,
призначених для виконання законного зобов’язання щодо звітності.
У певних випадках Контролер даних може спричинити порушення інтересів Контролера
даних, поставити під загрозу надання послуг тощо офіційним судом, міліцією, судовим
процесом або будь-якою обґрунтованою підозрою щодо порушення авторських прав,
власності чи інших порушень. - зробити доступними третім особам персональні дані Суб'єкта
даних.
Контролер даних забезпечує безпеку персональних даних, виконує ті технічні і організаційні
заходи, і створює ті правила заходів, які забезпечують, щоб записані, збережені, а також
використовувані дані, запобігає їх випадковій втраті, незаконному зникненню, незаконному
доступу, незаконному використанню і незаконному змінюванню, незаконному
розповсюдженню.
Для виконання цього зобов'язання Контролер даних запрошує будь-яку третю сторону, якій
він передає персональні дані.
З урахуванням відповідних положень GDPR, Контролер даних не зобов'язаний призначати
посадовця із захисту даних.

8. Доступ до персональної інформації наших співробітників:
Компанія надає своїм працівникам доступ лише до тих персональних даних, які необхідно
опрацювати для надання послуг. Весь доступ реєструється, і лише ІТ-оператор має доступ до
функції резервного копіювання даних.
Операції з резервного копіювання даних шифруються Контролером даних через Процесор
обробки даних, так що у разі відновлення даних працівники не матимуть доступу до
збережених ними персональних даних.
Співробітники Компанії не мають доступу до серверів, що містять живі дані.

9. Права Суб’єкта щодо використання його персональних даних:
9.1.Право доступу:
Суб’єкт може просити, щоб Компанія проінформувала, чи обробляє персональні дані даного
Суб’єкта, і якщо так, то надати йому доступ до персональних даних, які обробляються. Суб’єкт
про використання персональних даних будь коли письмово, надісланою пропозицією на
адрес Компанії або рекомендованим листом з підтвердженням отримання, а також листом
надісланим на адрес info@lugos-renewables.com же запросити інформацію. Надісланий в
листі запит на консультацію Компанія розглядає достовірним тоді, якщо на основі
надісланого запиту Суб’єкт однозначно впізнаваний. Надісланий електронним листом запит
на консультацію Компанія лише тоді розглядає дійсним, якщо його Суб’єкт надіслав його з
тієї

електронної адреси, яку надав Компанії, але це все ж не виключає того, що Компанія перед
наданням консультації Суб’єкта ідентифікує і по іншому.
Консультація може розповсюдитись на дані Суб’єкта що обробляються Компанією, на їх
джерело, на ціль обробки даних, на правову основу, тривалість, на ім’я і адрес потенційних
Обробників даних, на процеси пов’язані з обробкою даних.
9.2.Право на виправлення:
Суб’єкт може запросити виправлення даних керованих Компанією, їх уточнення, або заміни.
Беручи до уваги ціль обробки даних, Суб’єкт може запросити доповнення відсутніх
персональних даних. Після виконання запиту на зміну персональних даних попередні
(видалені) дані вже не можна відновити.
9.3.Право на видалення:
Суб’єкт може запросити видалення персональних даних якими керує Компанія. Видалення
можна відмовити
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• з ціллю свободи вираження власної думки та посилаючись на здійснення права про на
інформацію, або
• якщо закон уповноважує обробляти персональні дані; а також
• за подання, примусове виконання або захист юридичних вимог.
У будь-якому випадку Компанія інформує Суб'єкта даних про відмову у запиті про скасування,
із зазначенням причини відмови у скасуванні. Після завершення запиту на видалення
персональних даних попередні (видалені) дані вже не можуть бути відновлені.
9.4.Право на обмеження управління даними:
Суб'єкт може вимагати обмеження обробки його персональних даних контролером даних,
якщо Суб'єкт заперечує точність оброблених персональних даних. У цьому випадку
обмеження застосовується до періоду часу, який дозволяє Компанії перевіряти точність
персональних даних. Компанія відмітить персональні дані які обробляються нею, якщо Суб'єкт
даних оспорює її правильність або точність, але неправильність або неточність персональних
даних, які оспорюються, не можуть бути чітко визначені. Суб’єкт надалі може просити
обмеження обробки своїх персональних даних Компанією і в тому випадку, якщо ціль
обробки даних досягнена, але Суб'єкт вимагає управління Контролером даних для
пред'явлення, застосування або захисту юридичних вимог.
9.5.Право на протест:
Суб’єкт може протестувати проти обробки його персональних даних,
• якщо обробка Персональних даних виключно якщо це необхідно для виконання
юридичного зобов'язання Контролера даних або стверджувати законний інтерес Контролера
даних або третьої сторони;
• якщо метою управління даними є прямий маркетинг, опитування думок або наукові
дослідження; або

• якщо Управління даними виконується для виконання завдання загального інтересу.
Обробник даних протест Суб’єкта і його доречність перевірять, і якщо виявлять
обгрунтованість протесту, використання даних буде призупинено і оброблювані персональні
дані закриє, надалі про протест і всі заходи пов’язані з ним повідомить тих, для кого
персональні дані затронуті протестом раніше були надіслані.
9.6.Право на відкликання згоди:
Суб'єкт має право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, що
обробляються за його згодою. Вилучення не впливає на законність обробки даних до
відкликання згоди. В листі надісланому на адрес info@lugos-renewables.com можна
відкликати згоду.
9.7.Право на переносимість даних:
Суб’єкт може просити, що надана ним особиста інформація хоть на паперовій основі, навіть у
структурованому, широко використовуваному машиночитаному форматі (XML/XLS/
CSV) передамо йому і/або їх – при направленому на це бажанні Суб’єкта - Керівник даних
передасть їх іншому керівнику даних.
10.Безпека даних:
У Компанії для безпеки даних такі заходи інформаційної безпеки були придумані та
використовуються на практиці:
10.1. Фізична безпека:
У штабі є електронна система контролю доступу та прийом. У штаб-квартирі та на місці
компанії встановлена система камер,забезпечує безпеку від несанкціонованого або
насильницького вторгнення, пожежі чи стихійного лиха. Особиста інформація на папері
зберігається в закритому місці, до яких можуть потрапити лише ті, хто має права доступу.
10.2. Безпека даних в IT інфрастуктурі
Особисті дані зберігаються на серверах, що надаються постачальником хостингу, до яких
обмежений особистий доступ працівників і мають суворі правила управління дозволами.
Ми регулярно тестуємо та перевіряємо наші ІТ-системи, щоб забезпечити та підтримувати
безпеку даних та ІТ. Офісні робочі станції захищені паролем, використання зовнішніх носіїв
контролюється та дозволяється лише в безпечних умовах після перевірки. Захист від
зловмисного програмного забезпечення, що охоплює всі наші системи, компоненти,
систематичні та постійні. Ми розставляємо пріоритети та визначаємо пріоритетність функцій
безпеки при розробці, вдосконаленні, тестуванні та роботі програм, додатків та інструментів.
10.3. Безпека даних у повідомленнях
Для того, щоб задовольнити вимогу безпечного обміну даними для електронно переданих
повідомлень та файлів, ми забезпечуємо цілісність даних як для контролера (зв'язку), так і
для даних користувача. Процедури запобігання та виправлення помилок використовуються
для запобігання втрати та пошкодження даних. Для програм, паролів, дозволів та
інших параметрів і даних, пов’язаних із безпекою, можна передавати лише
зашифровані. Ми запобігаємо та усуваємо втрату та пошкодження даних через
процедури виявлення та

виправлення помилок. Що стосується мережі передачі даних, ми гарантуємо, що запобігаємо
протизаконному підключенню та перехопленню таким чином відповідаючи рівню безпеки.
10.4. Захист даних під час управління документами
Під час ведення документації ми дотримуємось вимог щодо захисту даних, які зафіксовані в
нашій політиці про ведення записів. Ми ведемо записи відповідно до письмових рівнів
авторизації та відповідно до правил безпеки, що застосовуються до конфіденційності кожного
документа. У нас є детальні та суворі правила щодо знищення, зберігання та вилучення
записів.
11.Заходи у випадку інциденту конфіденційності
Ми повідомлятимемо про будь-які випадки інцидентів конфіденційності відповідно до закону
протягом 72 годин після їх ознайомлення, а також будемо вести облік випадків інцидентів
конфіденційності. У випадках, визначених законом, ми також повідомляємо потерпілих про
інцидент.
12. Тривалість Управління даними
Інформація, що міститься в договорі з нашими замовниками, зберігатиметься протягом 5
років після завершення договору.
З метою дотримання норм бухгалтерського та податкового законодавства особиста
інформація у цій галузі зберігатиметься протягом семи років після закінчення податкового
року.
Документація щодо трудових відносин зберігається протягом 4 років після припинення.
Особиста інформація, яку ви надаєте під час реєстрації на розсилку, зберігатиметься 3 роки.
13. Варіанти виконання
Якщо у вас є запитання чи коментарі щодо управління даними, будь ласка, зв'яжіться з
Компанією за такими контактними даними: e-mail: info@lugos-renewables.com, телефон:
+36-30-568-6315.
Суб'єкт може подати скаргу безпосередньо до Національного органу з питань захисту
інформації та свободи даних щодо обробки даних Компанією (адреса: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; телефон: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; сайт:
www.naih.hu) .
У разі порушення прав суб’єкта даних він може звернутися до суду. Суд має юрисдикцію
слухати та визначати позов.
На вибір суб'єкта позов може бути порушений перед судом у місці, де суб'єкт даних
проживає або проживає за звичайним місцем проживання. За запитом, Контролер даних
інформує Користувача про можливість та засоби відшкодування.
14. Терміни, що використовуються в проспекті:
14.1. „особисті дані”: будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої або можливої
ідентифікованої фізичної особи; може бути ідентифікованим та фізична особа, яка прямо чи
опосередковано, зокрема, посилаючись на один або більше факторів, таких як ім'я, номер,
посада, ідентифікація в Інтернеті тобто один або кілька факторів, що стосуються фізичної,

фізіологічної, генетичної, інтелектуальної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності
фізичної особи за якою можна її ідентифікувати;
14.2. „управління даними”: будь-яка операція чи набір операцій, автоматизованих чи ні,
здійснюваних над особистими даними або файлами, такими як збір, запис, групування,
організація, зберігання, перетворення чи зміна, отримання, споглядання, використання,
спілкування, розповсюдження чи іншими шляхами розповсюдження , вирівнювання або
з'єднання, обмеження, видалення або знищення;
14.3. „керівник даних”: будь-яка фізична чи юридична особа, державний орган, агентство чи
будь-який інший орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки
персональних даних; коли цілі та засоби обробки даних визначаються законодавством Союзу
чи держави-члена, контролер або конкретні критерії призначення контролера можуть бути
визначені законодавством Союзу чи держави-члена;
14.4. „обробник даних”: будь-яка фізична чи юридична особа, державний орган, агентство чи
будь-який інший орган, який обробляє персональні дані від імені контролера;
14.5. „згода суб’єкта”: висловлення вільно, конкретно та належним чином волю суб'єкта,
заявляючи або прямо заявляючи про свою згоду на обробку персональних даних, що
стосуються їх;;
14.6. „інцидент конфіденційності”: порушення безпеки, яке призводить до випадкового або
незаконного
знищення,
втрати,
зміни,
несанкціонованого
розголошення
чи
несанкціонованого доступу до персональних даних, що передаються, зберігаються або
обробляються іншим чином.
Бая, 2020.11.20.
LUGOS Renewables Kft.

