
1  

  

Informator dotyczący przetwarzania danych 

 

w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby rejestracji na stronach 

węgierskich instytutów kultury za granicą oraz zapisu do newsletterów 

  

  

1. Nazwa administratora danych  

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier 

Siedziba:   Budapeszt 

Adres korespondencyjny:   1125 Budapeszt, Bem rakpart 47.  

Telefon:   +36 1 458 – 1392 

E-mail    hatkult@mfa.gov.hu 

 

2. Imię i nazwisko oraz kontakt do inspektora ochrony danych  

  

Inspektorem ochrony danych z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu jest dr 

Szilvia Molnár-Friedrich 

Bezpośrednie dane kontaktowe do inspektora: adres e-mail: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu, 

numer telefonu: +36-1-458-1597 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  

Cel przetwarzania 

danych 

Podstawa prawna zbierania 

danych 

  

Przetwarzanie danych w 

celach statystycznych 

służy do statystycznej 

identyfikacji osób 

odwiedzających serwis. 

Celem przetwarzania 

danych związanych z 

informacjami kulturalnymi 

jest przekazywanie 

aktualnych informacji o 

programach 

organizowanych przez 

instytut kultury oraz o 

działalności instytutu 

kultury kierowany przez 

Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych i Handlu za 

pośrednictwem poczty 

elektronicznej osobom 

zapisanym na listę 

mailingową. Celem 

Podczas odwiedzania strony 

automatycznie rejestrowane 

są godziny rozpoczęcia i 

zakończenia wizyty 

użytkownika, a także dane 

przeglądarki i informacje o 

systemie operacyjnym oraz 

adres protokołu 

internetowego (IP) 

użytkownika. Serwis wysyła 

tzw. plik cookie (dalej: 

cookie) do urządzenia 

elektronicznego, z którego 

korzystają osoby, których 

dane dotyczą. Z danych 

zarejestrowanych podczas 

przeglądania strony 

internetowej statystyki 

generowane są 

automatycznie. 

Na podstawie informacji 

wyświetlanych w 

wyskakującym okienku, 

klikając na przycisk 

„Akceptuję”, możesz 

upoważnić Administratora do 

wykorzystywania plików 

cookies w serwisie i tym 

samym do przetwarzania 

powyższych danych 

osobowych. Kliknięcie 

przycisku „Akceptuję” stanowi 

dobrowolną decyzję w oparciu 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli 

nie wyrażasz zgody na 

wykorzystywanie plików 

cookies, zgodnie z art. 6 ust. 1 

lit. e) RODO, serwis ogranicza 

się do stosowania plików 

cookies i technologii 
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rejestracji jest 

umożliwienie udziału w 

tych programach. 

niezbędnych do jego działania, 

żadne dane osobowe nie są 

przetwarzane. 

 

 

Dane kontaktowe systemu: 

 

culture.hu  

 

4. Źródło danych osobowych oraz zakres przetwarzanych danych, o ile to nie osoba 

zainteresowana przekazała je do dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i 

Handlu.  

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu nie przetwarza danych, których nie uzyskało od 

osoby zainteresowanej.  

  

5. Adresaci danych osobowych oraz kategorie adresatów, przetwarzanie danych 

Zarejestrowane dane są przechowywane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu na 

serwerach spółki NISZ Nemzeti Infokommunkációs Zrt., a usługę wysyłania newsletterów 

obsługuje partner kontraktowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu: Lounge Design 

Kft. (lub jego podwykonawca: Trendency Kft.).  

 

 

6. Czas przechowywania danych osobowych  

Dane osobowe podane przez osobę zainteresowaną – z uwagi na podstawę prawną – 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu przetwarza aż do czasu cofnięcia wskazanej zgody 

na przetwarzanie danych. Na stronie internetowej istnieje możliwość cofnięcia zgody w każdej 

chwili. W przypadku braku cofnięcia zgody Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu co 3 

lata kontroluje konieczność dalszego przetwarzania danych. 

  

7. Uprawnienia osoby zainteresowanej odnośnie przetwarzania danych  

  

7.1. Terminy  

  

Wniosek osoby zainteresowanej, odnośnie możliwości skorzystania z własnych uprawnień, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu realizuje w terminie najwyżej miesiąca od dnia 

wpłynięcia wniosku.  

W razie konieczności Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu, z uwzględnieniem 

zawiłości wniosku i ilości wniosków, może przedłużyć wskazany okres o kolejne dwa miesiące. 



3  

  

O przedłużeniu terminu Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu informuje osobę 

zainteresowaną w terminie jednego miesiąca od doręczenia wniosku, wskazując przyczyny 

prolongaty.  

  

7.2. Prawa osoby zainteresowanej odnośnie przetwarzania danych  

  

7.2.1. Prawo dostępu do danych  

  

Osoba zainteresowana ma prawo zwrócić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, 

za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1., o informację, czy jej dane 

osobowe są przetwarzane, a jeśli takie przetwarzanie danych ma miejsce, jest uprawniona do 

uzyskania informacji,  

•  

- jakie dane osobowe; 

- w oparciu o jaką podstawę prawną;  

- w jakich celach dotyczących przetwarzania danych i  

- jak długo przetwarza Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu 

• oraz komu, kiedy, na podstawie jakich przepisów i do jakich danych osobowych udzieliło 

dostępu Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu lub komu przekazało jej dane 

osobowe;  

• z jakiego źródła pochodzą jej dane osobowe;  

• czy instytut kultury stosuje zautomatyzowane decyzje lub posługuje się takimi narzędziami, 

zaliczając do tego także profilowanie.  

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu na stosowny wniosek osoby zainteresowanej  

przekazuje - za pierwszym razem bezpłatnie - kopię danych osobowych stanowiących 

przedmiot przetwarzania danych, następnie może naliczać opłaty w granicach rozsądku, oparte 

na kosztach administracyjnych.  

  

 

7.2.2. Prawo do korekty danych  

  

Osoba zainteresowana ma prawo zwrócić się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu, 

za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1., z wnioskiem o korektę 

własnych danych osobowych. O ile osoba zainteresowana w wiarygodny sposób udowodni 

dokładność korekty danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu w racjonalnym 

terminie - wynoszącym najwyżej miesiąc - zrealizuje wniosek, informując o tym osobę 

zainteresowaną za pośrednictwem podanych przez nią danych kontaktowych.  

  



4  

  

7.2.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

  

Osoba zainteresowana, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1., może 

wnioskować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu o ograniczenie przetwarzania jej 

danych osobowych (przy jednoznacznym określeniu ograniczonego przetwarzania danych oraz 

zapewnieniem oddzielnego przetwarzania tych danych). 

 

7.2.4. Prawo do usunięcia danych  

  

W związku z przedstawionym w informatorze przetwarzaniem danych osoba zainteresowana 

jest uprawniona do wezwania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu do usunięcia jej 

danych osobowych bez nieuzasadnionej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do  

usunięcia danych osobowych osoby zainteresowanej bez nieuzasadnionej zwłoki, o ile nie jest 

uprawniony do przetwarzania danych w oparciu o inną podstawę prawną. 

  

7.2.6. Prawo do przenoszenia danych  

  

W związku z przetwarzaniem danych – biorąc pod uwagę ich podstawę prawną – osoba 

zainteresowana jest uprawniona do otrzymania, za pośrednictwem danych kontaktowych 

podanych w punkcie 1., danych osobowych przekazanych przez nią do dyspozycji Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych i Handlu, w pliku podzielonym, w formacie powszechnie używanym i 

nadającym się do odczytu maszynowego, ponadto jest uprawniona do przekazania tych danych 

innemu administratorowi danych bez przeszkód wynikających z automatyzacji operacji 

przetwarzania danych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu.  

 

8. Prawo do środków odwoławczych  

  

Jeśli osoba zainteresowana uzna, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu w trakcie 

przetwarzania jej danych osobowych naruszyło obowiązujące wymogi dotyczące ochrony 

danych, może skierować odpowiedni wniosek do inspektora ochrony danych Ministerstwa  

- lub  

- do sądu (Sąd Miasta Stołecznego Budapeszt, 1055 Budapeszt, Markó utca 27.), a 

ponadto 

- może wnioskować o przeprowadzenie z urzędu postępowania administracyjnego w 

zakresie ochrony danych (Krajowy Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji, 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9.). 

 

9. Informacje o plikach cookie 

 

Celem stosowania plików cookie, zwanych również ciasteczkami, jest przyspieszenie 

korzystania ze strony internetowej, zrównoważenie obciążenia serwerów lub pomoc i 

ułatwienie korzystania z witryny za pomocą automatyzacji. Pliki cookie to pliki lub fragmenty 

informacji, do których serwer sieciowy uzyskuje dostęp przez odwiedzającego, wysyłając je do 
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przeglądarki internetowej na komputerze odwiedzającego. Plik cookie zwykle zawiera nazwę 

strony internetowej, z której przeszedłeś; wartość pliku cookie, czyli losowo wygenerowany 

unikalny numer; i jego żywotność, czyli jak długo pozostaje na urządzeniu do komunikacji 

online. Plik cookie zapisywany jest w pliku w pamięci urządzenia użytkownika. O zawartość 

pliku można w każdej chwili zapytać serwer WWW wysyłając plik cookie z przeglądarki. 

 

Pliki cookie stron trzecich 

 

 

 

Podstawą prawną do obsługi plików cookies podmiotów zewnętrznych jest art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą. Jako osoba, której dane dotyczą związku z 

plikami cookies podmiotów trzecich, masz prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody. 

Nazwa 

cookie 

Domain Typ Zakres 

zarządzanych 

informacji 

Inne informacje Czas 

przechowywania 

_ga culture.hu pliki cookie 

stron trzecich 

Pliki cookie dla 

Google 

Analytics.   
Nie wysyła 

danych 

osobowych do 

Google 

Polityka plików cookies 

Google Analytics 

dostępna jest pod 

następującym linkiem: 

https://developers.goo 

gle.com/analytics/devguid

es/c 

ollection/analyticsjs/cooki

eusage 

Do czasu 

cofnięcia zgody. _gid culture.hu 

_utmc culture.hu 

_utmz culture.hu 

_utma culture.hu 

VISITOR

_I 

NFO1_LI

V E 

youtube.com Pliki cookie 

używane przez 

YouTube ,  
który jest 

używany do 

monitorowania 

przepustowości 

https://cookiedatabase.org

/cookie/youtube/visitor_in

fo1_live/ 

YSC youtube.com Unikalny 

identyfikator 

używany przez 

YouTube, do 

identyfikacji 

użytkownika 

https://cookiedatabase.org

/cookie/youtube/ysc/ 


