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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
TAGNYILVÁNTARTÁS
A tagsági belépési nyilatkozat keretében a tag által megadott személyes adatokat, valamint
minden további, a tagnyilvántartásban szereplő személyes adatot az ÖGB - Österreichischer
Gewerkschaftsbund, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, ZVR-Nr.: 576439352, Telefon: +43 /
1 / 534 44-0, Email: datenschutzbeauftragter@oegb.at Internet: www.oegb.at mint
adatvédelmi jogi felelős dolgozza fel. Az ÖGB adatvédelmi tisztviselője a következő emailen
keresztül érhető el: datenschutzbeauftragter@oegb.at

Az ÖGB a tagnyilvántartás keretében a személyes adatok következő kategóriáit dolgozza fel:
név, titulus, állampolgárság, nem, születési idő, társadalombiztosítási szám (SV-Nr.: ezt
kizárólag a szakszervezeti tagdíj munkáltató általi közvetlen levonásával összefüggésben),
lakcím és kapcsolattartási adatok, foglalkozás, bruttó bér, munkáltató adatai, bankszámla
adatok, belépés dátuma, szakszervezeti tagság.

Az említett személyes adatok (i) a tagnyilvántartás céljából és (ii) a tagsági díj nyilvántartása
céljából, ideértve a munkáltató általi, „üzemben történő levonást“ illetve a SEPA közvetlen
terhelést, kerülnek feldolgozásra.

Az adatfeldolgozás jogi alapja az Ön ÖGB-tagsága; amennyiben hozzájárult az üzemben
történő levonáshoz, az Ön beleegyezése az ehhez szükséges további adatok
feldolgozásához.

A személyes adatokat a tagságának fenállása időtartamára tároljuk, illetve addig, ameddig
még a tagságból következően fennállhatnak igények. Mivel az ÖGB nagy tagsággal
rendelkező szervezet, a személyes adatok tárolása és feldolgozása szükséges a hatékony
tagnyilvántartáshoz. Az adatfeldolgozást maga az ÖGB végzi vagy az általa szerződésben
megbízott és ellenőrzött adatfeldolgozó. Az adatok bármely más továbbadása harmadik fél
részére nem vagy csak az Ön kifejezett hozzájárulásával történik. Az adatfeldolgozás
kizárólag az EU területén belül történik.

A személyes adatok megadása (i) a tagsági viszony létrejöttének céljából szükséges, emiatt
az érintett köteles a személyes adatait megadni, mert ezek nélkül nem lehetséges a tagsági
viszony.

Az adatfeldolgozás érintettjeként a következő jogok illetik meg Önt az ÖGB által feldolgozott
személyes afatok vonatkozásában:
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Az Ön hozzáférési joga: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon részünkről arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: (a) az adatkezelés céljai; (b) az Önnel kapcsolatban
kezelt személyes adatok kategóriái; (c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; (d) lehetséges esetben
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai; (e) az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az
Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelő általi
feldolgozásának a korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; (f)
egy felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (g) ha az adatokat nem az
Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; (h) az automatizált
döntéshozatal megléte vagy nemléte, ideértve a profilalkotást is. Az ÖGB az adatkezelés
tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az ÖGB az Ön
által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön
másként kéri.

Az Ön helyesbítéshez és törléshez való joga: jogosult arra, hogy követelje az ÖGB-től az
Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését. Továbbá
jogosult arra, hogy az ÖGB-től követelje az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan
törlését; az ÖGB köteles a személyes adatokat haladéktalanul törölni, amennyiben az
adatkezelés megsért adatvédelmi jogi rendelkezéseket.

Az Ön joga az adatkezelés korlátozására: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre
vonatkozó személyes adatok további feldolgozása abbamaradjon, ha élt a helyesbítéshez
vagy tiltakozáshoz való jogával, mi azonban erről még nem tudtunk döntést hozni.

Az adathordozhatóság joga: ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel
kötött szerződés teljesítése, Ön jogosult arra, hogy az adatainak strukturált, elektronikus
formában történő továbbítását egy másik adatkezelő részére kérje.

Fellebbezési jog: ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, jogosult a hozzájárulását
bármikor visszavonni.

Jogorvoslati jog a felügyeleti hatóságnál: Ha Ön úgy véli, hogy adatait az ÖGB jogellenesen
kezeli, az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a törvényi előírásokat – läsd:
https://www.dsb.gv.at/rechte-der-betroffenen

