
Hozzájárulás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításához 

TIENS Hungary Kft.  

 

§ 1 Az adatfeldolgozás célja 

a következő országokra: Kína (feldolgozás), Szingapúr (szerver), USA (szerver) 

A tanácsadói szerződésben foglaltaknak megfelelően az árengedmények kifizetésének biztosítása érdekében a 

következő adatok összegyűjtése, továbbítása és feldolgozása szükséges: 

Tanácsadó kódja, neve, szintje, csomagszintje, struktúrán belüli elhelyezkedése (szponzor kódja, neve), értékesítési 

adatai, vásárlóinak adatai, vásárlói értékesítési adatok. 

Az adatok az alábbi cégeknek kerülnek továbbításra:  

TIENS Group, No. 18 Xinyuan Road, Wuqing Development Zone, Tianjin Hi-Tech Industrial Park,  

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, United States (adatközpontok Szingapúrban 

és az Amerikai Egyesült Államokban) 

§ 2 Megfelelőségi határozat/nyilatkozat: 

Kína és Szingapúr esetében jelenleg nincs az Európai Bizottságnak megfelelőségről szóló határozata az adatvédelmi 

alaprendelet (GDPR) 45. cikk, 1. bekezdés, 3. pontja értelmében. Ez azt jelenti, hogy az EU Bizottság még nem hozott 

pozitív döntést, hogy ezen országok országspecifikus adatvédelmi szintje megfelel-e Európai Unió GDPR által 

biztosított adatvédelmi szintjének. 

§ 3 megfelelő garanciák: 

A GDPR úgynevezett megfelelő garanciákat követel meg az adatok harmadik országba történő továbbításához, a 

GDPR 19. cikk. 46. bekezdés 2, 3. Ezen garanciák nem állnak rendelkezésre a fent említett országokban. Például a 

felügyeleti hatóság által jóváhagyott belső vállalati adatvédelmi rendeleteket és az EU szabványos megállapodásait 

jelenleg nem hajtja végre az alvállalkozó. 

§ 4 Lehetséges kockázatok: 

A lehetséges kockázatok, melyek jelenleg felmerülhetnek a tanácsadó számára a fent említett bekezdésekkel 

kapcsolatosan, különösen a következők: 

- Személyes adatait a megrendelés teljesítésének tényleges céljain túl más harmadik félnek is továbbadhatják, pl. 

adatainak felhasználása hirdetési célokra. 

-A nagyobb valószínűséggel fordulhat elő helytelen adatfeldolgozás, mivel a személyes adatok védelme érdekében 

megtett műszaki és szervezeti intézkedések nem felelnek meg teljes mértékben a GDPR mennyiségi és minőségi 

követelményeinek. 

§ 5 (Hozzájárulás/visszavonás)  

Kifejezetten hozzájárulok, hogy az 1. §-ban említett személyes adataimat Kína, Szingapúr és az Egyesült Államok felé 

továbbítsák árengedményszámítás céljából. Hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom a TIENS Hungary 

Kft-től. A visszavonás nem érinti a visszavonásig történő hozzájárulás alapján végzett feldolgozás jogszerűségét. Ez 

esetben a TIENS Hungary Kft. nem tudná teljesíteni a kereskedelmi ügynöki szerződéseit, ezért nem szünteti meg 

vagy mondja fel a Tanácsadóval kötött szerződést azonnali hatállyal. 


