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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A TAGOKNAK AZ ÖGB ÁLTAL
NYÚJTOTT TANÁCSADÁS ÉS KÉPVISELET ESETÉRE
Az Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) – Osztrák Szakszervezeti Szövetség – és az ÖGBben tömörült szakszervezetek az ÖGB tagjainak jogi ügyekben adnak tanácsadást és képviseletet.
Önt is támogatni szeretnénk jogainak érvényesítésében, ehhez elengedhetetlen személyes adatainak
rögzítése és feldolgozása. Adatainak védelme fontos számunkra, ezért tájékoztatjuk Önt ezzel az
adatvédelmi nyilatkozattal arról, hogyan kezeljük adatait.
Az adatfeldolgozásért felelős
Jogi ügyekben a tanácsadást és a képviseletet az ÖGB - illetve az ÖGB egy ágazati szakszervezete
általi képviselete - nyújtja, mégpedig az, amelyet Ön a képviselettel megbízott és meghatalmazott. Az
adatfeldolgozásért az ÖGB, Johann-Böhm-Platz 1,1020 Wien, a felelős. Az ÖGB adatvédelmi
megbízottját datenschutzbeaftragter@oegb.at e-mail címen éri el.
Az adatfeldolgozás célja és jogalapja
A személyes adatait az ÖGB kizárólag a tanácsadás és a jogvédelem, mellyel Ön megbízott és
meghatalmazott minket, lebonyolításához, kivitelezéséhez használja fel. Továbbá az ÖGB
információs anyagainak Önhöz való eljuttatásához. A feldolgozás jogalapja a hozzánk eljuttatott
megbízása, valamint az ÖGB-vel szakszervezeti tagként fennálló szerződése.
A feldolgozandó személyes adatok kategóriái
AZ ÖGB a törzsadatait, valamint nyitott követeléseinek megállapításához és érvényesítéséhez
szükséges adatait dolgozza fel. Rendkívüli csoportba tartozó adatai („kényes adatok”) csak abban az
esetben kerülnek feldolgozásra, ha ezek az érvényesítéshez, a törvényes jog gyakorlásához vagy
megvédéséhez szükségesek.
Személyes adatok továbbítása
AZ ÖGB az Ön személyes adatait a fent felsorolt célból az alábbi (lehetséges) helyekre továbbítja –
mindenesetre csak abban az esetben, ha az Ön konkrét esete ezt megkívánja:
megbízott ügyvédnek, akitől a nyitott igényeit követeli, IEF-Service-GmbH-nak (Csődalap-kezelőnek)
/Insolvenz-Engelt-Fonds, bíróságnak és a hivatalnak, csődbiztosnak, TársadalombiztosításKöltségviselő-Szervnek,

BUAK-nak,

szakértőnek,

Vorsorgekasse-nak

(Előtakarékossági
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Pénztárnak), AMS-nek (Munkaügyi Hivatalnak), Arbeiterkammer-nek (Munkáskamarának) és más
érdekképviseleti szervnek, kifizetéssel foglalkozó banknak, biztosítónak, külső megbízást teljesítőnek
(pl: IT-szolgáltatónak).
Más helyekre, hivatalokhoz történő továbbításra (csak) akkor kerülhet sor, ha ennek külön törvényi
jogalapja van, vagy ha Ön egyedi megbízást vagy beleegyezést adott erre vonatkozóan. Amennyiben
a másik fél, akitől a nyitott igényeit követeli az EU-n kívüli illetőséggel rendelkezik, akkor a nyitott
követeléseinek érvényesítéséhez egy harmadik országbelinek történő továbbküldés válhat
szükségessé, hogy a képviseletre vonatkozó megbízást teljesíteni tudjuk. Ez abban az esetben is
érvényes, ha kézbesítési címe vagy banki kapcsolata külföldön van.
Tárolás időtartama
Az ÖGB személyes adatait annyi ideig tárolja, ameddig ez értelemszerűen szükséges ahhoz, hogy a
fent megnevezett célok elérhetővé váljanak, valamint ameddig az alkalmazható jog szerint ez
megengedett, vagy ameddig a törvényi tárolási kötelezettségek, elévülési idők vagy a potenciális jogi
igények ezt szükségessé teszik.
Érintettek jogai
Az európai adatvédelmi jog személyes adatainak feldolgozása tekintetében a következőkben felsorolt
jogokat biztosítja Önnek érintettként:
•

Információra való jog arra vonatkozóan, mely személyes adatait tároljuk, valamint ezekről az
adatokról egy másolatot kapjon.

•

Helytelen vagy hiányos adatainak javítására való jog.

•

Az adatok törlésére való jog, amennyiben a tárolás jogszerűségének alapja megszűnik.

•

A feldolgozás korlátozására való jog.

•

Bizonyos

körülmények

között

a

feldolgozás

megtagadására

való

jog

vagy

az

adatfeldolgozáshoz már megadott hozzájárulás visszavonására való jog.
•

Az illetékes hivatalnál panasz benyújtására való jog.

Ausztriában az illetékes hivatal az Datenschutzbehörde (Adatvédelmi Hivatal), www.dsb.gv.at
A már megadott hozzájárulás visszavonása, a feldolgozás megtagadása vagy korlátozása esetében
előfordulhat, hogy jogi ügyének további tartalmi feldolgozása lehetetlenné válik. Ebben az esetben

Datenschutzerklärung für die Beratung und
Vertretung von Mitgliedern durch den ÖGB
UNGARISCH – MAI 2018
Tájékoztató lap az érintettek részére jogvédelmi akta esetén – tájékoztatásul; aláírás nem szükséges.

ezekről a körülményekről külön tájékoztatást kap. Az adott nyilatkozat nem érinti a már, a
visszavonás, megtagadás vagy korlátozás időpontjáig megtörtént feldolgozás jogszerűségét.
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot (idegennyelvi fordításban is) szintén a www.oegb.at/datenschutz
weboldalon találja.

