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AZ EGYÉN JOGAI 
 
Az egyén az üzemeltetőtől (munkaadójától) FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, 
fibran@fibran.si bármikor követelheti: 
• annak megerősítését, hogy a személyes adatai feldolgozása folyamatban van; 
• a személyes adatokhoz való hozzáférést és a következő információkat: a feldolgozás céljai; a 
személyes adatok típusa; azok a felhasználók vagy felhasználói kategóriák, akiknek személyes 
adatokat közvetítettek vagy fognak közvetítteni,  különösen a harmadik országbeli felhasználóknak 
vagy nemzetközi szervezeteknek; a személyes adatok megőrzésének tervezett időszaka, vagy ha ez 
nem lehetséges, akkor az időszak meghatározására alkalmazott kritériumok, automatizált 
döntéshozatal, beleértve a profilalkotást és annak okait, valamint az ilyen feldolgozás fontosságát és 
szándékolt következményeit az egyén számára: 
• a személyes adatok egy (ingyenes) másolatát az egyén által meghatározott formában (ha a kérelmet 
elektronikus kommunikációs eszköz útján nyújtják be, és ha nem írja elő másképp a szabály, a 
másolatot elektronikus formában kell benyújtani); az egyén által megkövetelt további példányok 
esetén az üzemeltető ésszerű díjat számíthat fel, figyelembe véve a költségeket; 
• pontatlan személyes adatok helyesbítése; 
• feldolgozási korlátozás, amikor: 

 az egyén vitatja az adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő 
számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 a feldolgozás jogellenes, és az egyén ellenzi a személyes adatok törlését, és ezzel szemben 
korlátozza használatukat; 

 az adatkezelőnek a feldolgozás céljából már nincs rá szüksége, de az egyénnek szükséges , 
érvényesíteni vagy megvédeni a jogi követeléseit;  

• az összes adat törlése (elfelejtés joga),ha teljesítve vannak az általános adatvédelmi rendelet 17. 
cikkelyben megállapított feltételek; 

• a személyes adatok strukturált, széles körben használt és gépileg olvasható formában történő 
kézhezvétele, azzal a joggal, hogy ezeket az adatokat egy másik vezérlőnek továbbítsa az eredeti 
üzemeltető akadályozása nélkül; 

• a személyes adatok közvetlen marketing célból történő megszüntetése, beleértve a profilalkotást 
is; 

• nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat tárgyát képezi, beleértve az ahhoz 
kapcsolódó, vagy hasonló módon joghatással járó profilok létrehozását, feltéve, ha teljesitve 
vannak az általános adatvédelmi rendelet 22. cikkelyben megállapított feltételek.  

Az egyén kérésére az üzemeltetőnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem   
kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolnia kell. 
 

Az összes fenti követelményt az egyének az adatkezelőnek címezhetik, postán a FIBRAN d.o.o.,  
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,  Szlovénia címre vagy e-mailen keresztül a fibran@fibran.si 
címre. 

 
 


