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POLITIKA ZASEBNOSTI PODATKOV 

Fundacija Združenje za državljansko Madžarsko (v tem informacijskem dokumentu: „Nadzornik 
podatkov”) v primeru obiskovalcev spletne strani, ki jo upravlja https://europeuncensored.com  
(„Spletna stran”) upravlja določene „osebne informacije”, ki jih zagotavljajo uporabniki storitev, v 
skladu s to politiko zasebnosti podatkov („Politka zasebnosti“) – usklajeno z 4. členom 1. točke uredbe 
EU 2016/679. ("GDPR") Evropskega parlamenta in Sveta ("GDPR"). 

V našem dokumentu boste našli podatke, za katere namene, na kakšni pravni podlagi in za koliko časa 
obdelujemo vaše osebne podatke in komu jih posredujemo. Prav tako vas obveščamo o vaših pravicah 
v zvezi z našimi dejavnostmi za upravljanje podatkov. 

Pozorno preberite naše informacije in če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve v zvezi z upravljanjem 
podatkov s krmilnikom podatkov, nam pišite na naslednje kontaktne podatke: 

Fundacija Združenje za državljansko Madžarsko  
naslov: 1113 Budimpešta, Pauler utca 11. 
e-poštni naslov: alapitvany@szpma.hu 
Spletna stran: www.europeuncensored.com 
kontakt za varstvo podatkov: Ádám Kavecsánszki; glej zgoraj za kontaktne podatke. 
Kaj opravljamo, da zaščitimo vaše podatke? 
Upravljavec osebnih podatkov je zavezan k varovanju osebnih podatkov, zato se trudimo, da vaše 
osebne podatke obravnavamo v skladu z zakonom. Upravljavec podatkov pri obdelavi podatkov 
upošteva naslednja načela: 

 Osebne podatke obdelujemo le zakonito. 

 Osebne podatke obdelujemo le ciljno, varčno in omejeno. 

 Pazimo na vaše osebne podatke. 

 Pomagamo vam uveljaviti pravice za upravljanje podatkov. 

1. V katerih primerih obdelujemo vaše osebne podatke? 

1.1. Upravljanje podatkov in potrjevanje zahtevkov v zvezi s poizvedbami, ki jih je prejel 
upravljavec podatkov 

S kakšnim namenom 
obdelujemo vaše podatke? 

Povpraševanja pri upravljavcu podatkov (na primer: zanimanje za storitve 
upravljavca podatkov), pa tudi pritožbe, morebitne pripombe, izpolnjevanje 
ustreznih zakonskih obveznosti, ki urejajo upravljavca podatkov v primeru 
pritožb potrošnikov, uveljavljanje pravnih zahtevkov upravljavca podatkov 
(upravljanje s škodami).  

Na kakšni pravni podlagi 
obdelujemo vaše podatke? 

Obdelava podatkov je potrebna za zaščito legitimnih interesov upravljavca 
podatkov (člen 6 (1) (f) točka GDPR). 
 
Upravičeni interes: obravnavanje poizvedb zainteresiranih strank in 
partnerjev, poslanih upravljavcu podatkov, odgovarjanje na vsa vprašanja, 
uveljavljanje morebitnih zahtevkov upravljavca podatkov, vložitev njegovih 
pravnih zahtevkov, obramba pred zahtevki tretjih oseb. 
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V primeru obravnavanja pritožb potrošnikov: zaradi izpolnjevanja zakonskih 
obveznosti, ki urejajo upravljavca podatkov (člen 6 (1) (c) točka GDPR) in v 
skladu z zakonom CLV 1997 o varstvu potrošnikov. Zakon („Fgytv.“) 17 / A. § 
obdeluje osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki, v zvezi z obravnavo pritožb, odgovorom na pritožbe potrošnikov in 
hrambo kopije zapisnika in odgovorom na pritožbo potrošnikov. 

 

Ali ste dolžni posredovati 
svoje podatke? 

Niste dolžni poizvedovati ali, če ste kvalificirani za potrošnika, prijaviti 
pritožbo potrošnika, če pa pošljete poizvedbo in pritožbo potrošnika 
upravljavcu podatkov, bo upravljavec podatkov obdelal vaše podatke v 
skladu s temi informacijami in za obdobje, ki je v njem določeno. 

 

S katerimi podatki ravnamo?  Osebni podatki, na katere vpliva zahteva ali pritožba potrošnikov, ki jih je 
prejel upravljavec podatkov, kontaktni podatki posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, in osebe, ki jih zastopajo (ime, naslov, elektronski 
naslov), zahteve (pritožbe), ki jih predložijo posamezniki, na katere se 
nanašajo osebni podatki, vsebina zahtev v povezavi z zahtevo beleženje 
sprejetih ukrepov v primeru pritožbe potrošnikov na podlagi Fgytv. 17 / A. § 
opravljena kopija zapisnika in odgovora na zapisnik. 

V povezavi z uveljavljanjem pravnega zahtevka ravnamo z vašim imenom in 
kontaktnimi podatki (naslov, elektronski naslov) v obsegu, ki ga zahteva 
uveljavitev pravnega zahtevka. 

Kako dolgo hranimo vaše 
podatke?  

Vaši podatki bodo shranjeni 5 let od datuma evidentiranja ( 6:22 §  (1) 
odstavka Civilnega zakonika - razen če civilno zakonik ne določa drugače, se 
podatki prenehajo shranjevati čez 5 let). Upravljavec podatkov mora tudi 5 
let hraniti evidenco pritožb potrošnikov in kopijo odgovora ( 17 / A §  (7) 
Fgytv.). 

Komu posredujemo vaše 
osebne podatke? 

V ta namen lahko vaše osebne podatke prenesemo na našega zakonitega 
zastopnika, sodno obravnavo, drug organ (npr. notarja). 

1.2. Upravljanje podatkov v zvezi z omogočanjem uveljavljanja pravic do varstva podatkov, 
ukrepi, sprejeti na podlagi zahtevkov posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki, upravljanje incidentov 

S kakšnim namenom 
obdelujemo vaše podatke?  

Ravnanje z zahtevami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, 
ki jih je prejel upravljavec podatkov, sprejemanje ukrepov, ki sledijo, 
olajšanje uresničevanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki, do varstva podatkov, upravljanje podatkov v zvezi z upravljanjem 
incidentov.  

Na kakšni pravni podlagi 
obdelujemo vaše podatke?  

Obdelava podatkov je izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca 
podatkov (člen 6 (1) (c) točka GDPR). 
 
Upravljavec podatkov je dolžan omogočiti uresničevanje pravic do varstva 
podatkov (posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki) 
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (člen 12 (2) GDPR), in 
preiskati morebitne incidente v zvezi z varstvom podatkov, obvestiti 
nadzorni organ (varstvo podatkov) in posameznika, na katerega se nanašajo 
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osebni podatki, glede na resnost incidenta v zvezi z varstvom podatkov 
(GDPR 33- 34. člen).  

Ali ste dolžni posredovati 
svoje podatke? 

Za uveljavljanje pravic zasebnosti, izpolnjevanje povezanih vprašanj in v 
primeru incidenta zaradi varstva podatkov (npr. hekerski napad) bo morda 
potrebno obdelati vaše osebne podatke (zlasti vaše ime in kontaktne 
podatke, ki nam jih posredujete). V tem kontekstu lahko upravljavec 
podatkov zahteva predložitev zgornjih osebnih podatkov za vašo 
identifikacijo in v primeru zahtev, poslanih v elektronski obliki, če je potrebna 
vaša identiteta, fotokopijo osebne izkaznice, potnega lista ali vozniškega 
dovoljenja (na primer: pošiljanje PDF datoteke fotokopije). vendar jo bo 
obravnaval le za namen in za čas preverjanja vaše identitete, nato pa jo bo 
takoj in nepovratno izbrisal.  

S katerimi podatki ravnamo? Zahteva do upravljavca podatkov, vaše ime in kontaktni podatki (zlasti: e-
poštni naslov). 

V primeru zahtev, poslanih z elektronskimi sredstvi, če je potrebna vaša 
identiteta, fotokopija vaše osebne izkaznice, potnega lista ali vozniškega 
dovoljenja, ki pa se bo po ogledu izbrisala in ne bo obdržana. 

 

Kako dolgo hranimo vaše 
podatke?  

Vaši podatki bodo shranjeni 5 let od datuma evidentiranja ( 6:22 §  (1) 
odstavka Civilnega zakonika - razen če civilno zakonik ne določa drugače, se 
podatki prenehajo shranjevati čez 5 let). Upravljavec podatkov mora prav 
tako 5 let hraniti evidenco pritožb potrošnikov in kopijo odgovora ( 17 / A §  
(7) Fgytv.). 

Komu posredujemo vaše 
osebne podatke?  

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo temu organu za varstvo podatkov v 
primeru kakršnih koli ukrepov pristojnega organa za varstvo podatkov (zlasti 
v primeru incidenta z varstvom podatkov, če to zahtevata resnost in narava 
teh). 

 

Poleg zgoraj navedenega bo upravljavec podatkov prikazoval oglase na spletni strani v nadaljevanju: 
Facebook stran, v povezavi s katerimi upravlja z osebnimi podatki obiskovalcev Facebook strani. Če 
želite več informacij, glejte podatke o piškotih: 
https://europeuncensored.com/wwwroot/assets/media/pdf/cookie_policy_svn.pdf 

V povezavi z zgornjim upravljanjem podatkov s krmilnikom podatkov prek Facebooka se upravljavec 
podatkov in Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irska) štejeta za skupne 
upravljavce podatkov, tako da lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, izvajajo 
varstvo podatkov ( prizadete) njihove pravice. V drugih primerih Facebook deluje kot neodvisni 
upravljavec podatkov in je neodvisno odgovoren za upravljanje podatkov, ki ga izvaja prek Facebooka. 
Če želite več informacij, glejte Facebookovo politiko zasebnosti (https://hu-
hu.facebook.com/privacy/explanation) in preberite pogoje uporabe, ki so navedeni na (https://hu-
hu.facebook.com/legal/terms).  

2. 2. Kakšne pravice in pravna sredstva imate v zvezi z dejavnostmi obdelave podatkov, ki 
jih izvaja upravljavec podatkov? 
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Za odgovor na vaša vprašanja o upravljanju podatkov ali izpolnitev zahteve ne zaračunamo pristojbine. 
Če pa je vaša zahteva za uveljavljanje pravic do varstva podatkov neutemeljena ali pretirana (npr. 
ponavljajoča se), smo upravičeni, da za izpolnitev zahteve zaračunamo upravno takso ali ob 
upoštevanju upravnih stroškov zagotavljanja zahtevanih informacij ali dejanja ali ukrepa. 

Pravice in pravna sredstva za varstvo podatkov oseb, na katere se osebni podatki nanašajo (vključno z 
vami, če vaše osebne podatke obdeluje upravljavec podatkov) so podrobno opredeljeni v ustreznih 
določbah GDPR (zlasti GDPR 15, 16, 17, 18, 19, 21, 77, 78, 79, 80 in 82 členi). Naslednji povzetek vsebuje 
najpomembnejše določbe, zato upravljavec podatkov posameznikom, na katere se osebni podatki 
nanašajo, zagotavlja informacije o njihovih pravicah v zvezi z obdelavo podatkov in njihovih pravnih 
sredstvih. 

Upravljavec podatkov brez nepotrebnega odlašanja, vsekakor pa v enem mesecu od prejema zahteve 
za uveljavljanje zadevne pravice (glej člene 15-21 GDPR), na zahtevo obvesti posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki. Po potrebi se lahko ob upoštevanju zahtevnosti vloge in števila vlog ta rok 
podaljša za nadaljnja dva meseca. Upravljavec podatkov obvesti posameznika, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, o podaljšanju roka z navedbo razlogov za zamudo v roku enega meseca od prejema 
zahteve. Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predložil po elektronski 
poti, se informacije, kolikor je mogoče, posredujejo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva drugače. 

Če upravljavec podatkov ne bo ukrepal na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, nemudoma, vendar najpozneje en mesec po prejemu zahteve, je o tem dolžan obvestiti 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter navede razloge za neukrepanje in o pravici 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da se pritoži na nadzorni organ. 

Upravljavec podatkov zagotovi informacije, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zahteva pisno ali v primeru vloge, ki jo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vloži 
elektronsko ali elektronsko. Ustni podatki se lahko dajo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dokaže svojo identiteto upravljavcu 
podatkov (za podrobnosti glejte zgoraj). 

Pravice in pravna sredstva za varstvo podatkov oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, so 
podrobno opisane v spodnji tabeli. 

Dostop 

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca 
podatkov dobi povratne informacije o tem, ali poteka obdelava njegovih osebnih 
podatkov. Če takšna obdelava poteka, ima posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, pravico do dostopa do osebnih podatkov in naslednjih informacij:  

 
a) namene obdelave; 
b)  kategorije zadevnih osebnih podatkov; 
c) prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim je upravljavec osebne 

podatke posredoval ali jim jih bo sporočil, vključno zlasti s prejemniki tretjih 
držav; 

d) po potrebi predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, 
ali merila za določitev tega obdobja, če to ni mogoče; 

e)  pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva od 
upravljavca, da popravi, izbriše ali omeji obdelavo osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanj ali nanjo, in ugovarja obdelavi teh osebnih podatkov; 

f)  pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; in 
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g) če podatki niso bili zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, vse razpoložljive informacije o viru podatkov. 

 
Če se osebni podatki prenesejo v tretjo državo, je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, upravičen, da je obveščen o ustreznih garancijah za prenos. 

 

Upravljavec podatkov posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki so predmet obdelave podatkov. Upravljavec 
podatkov lahko za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, na katere se nanašajo 
osebni podatki, zaračuna razumno pristojbino. Če je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, zahtevo vložil v elektronski obliki, se informacije zagotovijo 
v široko uporabljeni elektronski obliki, razen če posameznik, na katerega se nanašajo 
osebni podatki, ne zahteva drugače. 

 

Popravek 

 

Zahtevate lahko, da popravimo vaše netočne osebne podatke in dopolnimo 
nepopolne podatke, tudi z dopolnilno izjavo. 

Upoštevajte, da boste z obvestilom o spremembi svojih osebnih podatkov 
Upravljalcu podatkov pomagali, da bo ves čas hranil točne podatke o vas. 

 

Omejitev 

 

Zahtevate lahko, da upravljavec podatkov omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, 
če 

- Izpodbijate točnost osebnih podatkov; v tem primeru se omejitev nanaša 
na časovno obdobje, ki upravljavcu podatkov omogoča preverjanje točnosti 
osebnih podatkov, 

 je obdelava podatkov nezakonita, vendar nasprotujete izbrisu podatkov in 
namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, 

 upravljavec podatkov osebnih podatkov ne potrebuje več za namene 
obdelave podatkov, ampak jih zahtevate za oddajo, uveljavitev ali zaščito 
vaših pravnih zahtevkov, 

 nasprotovali ste obdelavi podatkov; v tem primeru omejitev velja toliko 
časa, dokler se ugotovi, ali imajo naši zakoniti razlogi upravljavca podatkov 
prednost pred vašimi legitimnimi razlogi. 
 

Umik soglasja 

 

Če je pravna podlaga za obdelavo podatkov vaša privolitev, imate pravico kadar koli 
umakniti soglasje. Upoštevajte, da umik vašega soglasja ne razveljavi nobene 
dejavnosti obdelave podatkov, ki jo je predhodno izvajal upravljavec podatkov. 

Navodila o tem, v katerih primerih upravljavec podatkov temelji na vaši privolitvi v 
razdelku dokumenta "Pravna podlaga, po kateri obdelujemo vaše podatke". 

Ugovor 

 

Proti obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadar koli ugovarjate, če obdelava 
temelji na zakonitem interesu upravljavca podatkov. Več informacij o tem najdete v 
razdelku dokuemnta "Pravna podlaga, po kateri obdelujemo vaše podatke" . 

Če ugovarjate obdelavi podatkov, upravljavec podatkov ne bo nadaljeval z 
obdelavo osebnih podatkov, razen če dokaže, da je obdelava podatkov utemeljena 
s prisilnimi legitimnimi razlogi, ki imajo prednost pred interesi, pravicami in 
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svoboščinami posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ali zaradi 
vložitve pravnih zahtevkov. ali povezane z njegovo zaščito. 

Če je obdelava osebnih podatkov neposredna pridobitev posla, ima posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli nasprotovati obdelavi 
osebnih podatkov, ki se nanašajo na ta namen. Če posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi osebnih podatkov z namenom 
neposrednega pridobivanja poslovanja, osebnih podatkov v ta namen ne sme več 
obdelovati. 

Izbris 

 

Pravico imate, da na vašo zahtevo upravljavec podatkov brez nepotrebnega 
odlašanja izbriše osebne podatke, če obstaja kateri od naslednjih razlogov: 

 osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega jih je zbral ali kako 
drugače obdelal upravljavec podatkov, 

 umaknili ste soglasje za obdelavo in ni druge pravne podlage za obdelavo, 

 ugovarjate obdelavi podatkov in za obdelavo podatkov ni prednostnega 
upravičenega razloga, 

 smo obdelali vaše osebne podatke na nezakonit način, 

 osebne podatke je treba izbrisati, da se izpolni pravna obveznost po 
zakonodaji Unije ali zakonodaji držav članic, ki se uporablja za upravljavca 

Pritožba 

 

Imate pravico pritožiti se pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate 
običajno prebivališče, kraj dela ali domnevno kršitev, če menite, da obdelava 
osebnih podatkov, ki zadevajo vas, krši določbe GDPR. Za kontaktne podatke 
pristojnih nadzornih organov (organov za varstvo podatkov) v vsaki državi članici EU 
glejte: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htm. Na Madžarskem je pristojni nadzorni organ: Državnemu 
organu za varstvo podatkov in svobodo obveščanja (1125 Budimpešta, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22 / C .; poštni naslov: 1530 Budimpešta, št. 5; telefon: + 36-1-391-
1400; faks: +36 -1-391-1410; e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu; Spletna stran: https: 
//naih.hu/). Poleg tega imate pravico, da uveljavite svoje pravice na sodišču. Taki 
postopki se lahko sprožijo tudi pred sodiščem v državi članici, v kateri imate običajno 
prebivališče. Taka tožba je v pristojnosti sodišča na Madžarskem. Lahko tudi po vaši 
izbiri vložite tožbo pri sodišču, ki je pristojno za vaš kraj prebivanja ali bivanja. O 
pristojnosti in kontaktnih podatkih sodišča (sodišča) lahko izveste na naslednji 
spletni strani: www.birosag.hu. 

 


