ADATVÉDEMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
A jelen adatvédelmi szabályzat a HMM Produkció Kft. („Adatkezelő”), mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésének
szabályait rögzíti. és mint ilyen, felelős annak biztosításáért, hogy az adatkezelésre az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően
kerüljön sor.
Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Szabályzat elválaszthatatlan részét képező Cookie Szabályzat szerint alkalmazza az ún. sütiket
(cookie-kat).
I.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei, az adatkezelő képviselője
Név:
HMM Produkció Kft.
Székhely:
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 141. B. ép
Cégjegyzékszám:
01-09-206365
Nyilvántartó hatóság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím:
1051 Budapest Nádor u. 28.
telefon:
+36-1-354-48-00
honlap:
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga
Adatkezelő képviselője:
Purcsi Zoltán
e-mail:
purcsi.zoltan@romisfilm.com
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.

II.

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok, a szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokat, az
adatkezelésekre vonatkozó információkat, az adatkezelő továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseivel biztosítja az Info törvény 4. §
(1)-(2) bekezdésében, valamint a GDPR rendeletben foglalt alapelvek érvényesülését.
Vonatkozó jogszabályok:
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény);
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• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR
rendelet);
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
III.

Az adatkezelés során érvényesülő alapelvek és az adatkezelés jogalapja

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Alapelvek:
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végezzük;
célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik;
adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre
korlátozódnak;
pontosság: az adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az adatkezelő pedig minden észszerű intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse;
korlátozott tárolhatóság: az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
integritás és bizalmi jelleg: az adatok kezelését az adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
elszámolhatóság: az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolására.
Jogalap:
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint a Személyes Adatok kezelése csak akkor végezhető el, ha az adott adatkezelés
érvényes jogalappal rendelkezik.
Hozzájárulás: A személyes adatok kezelése a Felhasználó tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapul, pl. közvetlen marketing
anyagok, mint például elektronikus hírlevelek és marketing tartalmú kérdőívek küldéséhez;
Szerződés teljesítése: A személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelő teljesíthesse a Felhasználóval kötött
szerződést, pl. hogy a Felhasználó bejelentkezhessen a fiókjába, használhassa a Szolgáltatást és segítséget kaphasson az Adatkezelő
ügyfélszolgálatától;
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•

•

IV.

Jogos érdek: Az adatkezelés olyan jogos érdeken alapul, amellyel az Adatkezelő az adatkezelés terén rendelkezik, pl. hogy az
Adatkezelő nem marketing jellegű kérdőívet küldhessen a Felhasználóknak lemondás esetén. A követelmény az, hogy a jogos
érdekkel szemben ne élvezzenek elsőbbséget a Felhasználók érdekei, alapvető jogai vagy szabadsága, valamint, hogy a Felhasználó
rendelkezzen a tiltakozáshoz való joggal. Az adatkezeléssel kapcsolatos korlátozásokra is figyelemmel, az Adatkezelő által
megvalósított biztosító intézkedésekkel, valamint a műszaki és szervezeti intézkedésekkel kapcsolatban az Adatkezelő
megállapította, hogy ahol a Felhasználó személyes adatainak kezelése az Adatkezelő jogos érdekén alapul, ott az ilyen érdekkel
szemben nem élveznek elsőbbséget a Felhasználó érdekei, alapvető jogai vagy az adatvédelemmel kapcsolatos szabadsága.
Felhasználó bármikor kapcsolatba léphet velünk, hogy további tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy miként jutottunk el erre
a következtetésre a különböző típusú adatkezelésekkel kapcsolatban;
Jogi kötelezettség: Az adatkezelés azért szükséges az Adatkezelő számára, hogy megfeleljen a rá vonatkozó jogi kötelezettségeknek,
pl. a könyvelési célokra tárolandó pénzügyi információk esetében.
A Felhasználó jogai
Felhasználói fiók regisztrálásával a felhasználó („Felhasználó”) elfogadja, hogy az Adatkezelő az alábbi rendelkezéseknek
megfelelően kezeli személyes adatait.
Az adatkezelő az érintett kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személye adatainak kezeléséről,
továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve hozzájáruláson alapuló
adatának törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
A Felhasználó személyes adatainak felhasználása ahhoz szükséges, hogy Adatkezelő biztosíthassa Felhasználónak a Szolgáltatást.
A Felhasználó nem tiltakozhat a személyes adatainak kezelésével szemben, ha kívánja, hogy számára biztosítva legyen a
Szolgáltatás. Felhasználó azonban jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos felhasználása ellen, így akkor, ha
az adott felhasználás nem szükséges a Szolgáltatás biztosításához (pl. marketing anyagok e-mail útján történő megküldése).
Amennyiben Felhasználó korábbi, Adatkezelő hírlevelére, bármely más Adatkezelő marketinganyagra történő feliratkozását meg
kívánja szüntetni, úgy az Adatkezelőtől kapott marketing e-mail alján található link segítségével ezt megteheti.
Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérelmezni meghatározott körülmények esetén, ha például Felhasználó
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lemondta a Szolgáltatást és (i) a személyes adatai már nem szükségesek azokra a célokra, melyekre szolgáltatta, és (ii) nincs jogszerű
ok az adatkezelés folytatására, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy a személyes adatokat törölni kell az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében.
Felhasználó jogosult arra, hogy bizonyos adatkezelés ellen tiltakozzon, vagy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha
(i) a személyes adatai esetleg pontatlanok, vagy (ii) Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tekinti, vagy (iii) az Adatkezelő az
adatkezelést jogos érdekre alapozza, vagy (iv) Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira
a meghatározott célokra. Azonban még akkor is, ha tiltakozik bizonyos adatkezelés ellen, az Adatkezelő továbbra is folytathatja az
ilyen adatkezelést, ha azt az alkalmazandó jogszabályok engedélyezik vagy elrendelik, például azért, hogy megfeleljen a jogi
követelményeknek vagy az Felhasználóval kapcsolatos szerződéses kötelezettségeket teljesíthesse.
Felhasználó az Adatkezelőnek adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.
Felhasználó bármikor panasszal élhet a Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az érintett állami felügyeleti
hatóságnál, elsősorban a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerint illetékes hatóságnál. A hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóságok: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.
Felhasználó panaszérvényesítési jogainak sérelme nélkül, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján
fennálló jogait az Felhasználó személyes adatainak az alkalmazandó jogszabályoknak nem megfelelő kezelése eredményeképpen
megsértették, bírósági eljárást is kezdeményezhet az illetékes bíróságok előtt, beleértve a Felhasználó szokásos tartózkodási helye
szerinti EU-tagállam bíróságait is. Bármely felmerülő probléma gyorsabb és hatékonyabb megoldása érdekében először az
adatkezelővel történő egyeztetést javasoljuk, a Felhasználó panaszai vagy kérdései körében.
V.

Személyes adatok, személyes adatok kezelése
A jelen Adatvédelmi Szabályzatban a „személyes adatok” kifejezés olyan információt jelent, amely Felhasználó magában vagy más
információkkal együtt felhasználható egy természetes személy azonosítására, valamint bármely egyéb olyan adatot is jelent, amely
az Adatkezelőre alkalmazandó jog szerint, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (a továbbiakban: GDPR) is, személyes
adatnak minősül.
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A jelen Adatvédelmi Szabályzat minden olyan személyes adatra kiterjed, melyet az alkalmazandó jog szerint Felhasználóval
kapcsolatban bármilyen formában kezelnek, beleértve az Adatkezelő által gyűjtött, megőrzött, tárolt, továbbított, nyilvánosságra
hozott vagy más egyéb módon felhasznált személyes adatokat is.
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban bemutatott, továbbá az „Adatkezelési
Táblázatban” meghatározottak szerint gyűjti és kezeli.
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználó által – többek között regisztráció, felmérés vagy ügyfélszolgálati kapcsolattartás során megadott személyes adatokat jogosult kezelni.
VI.

Adatkezelő jogai, kötelezettségei
Az Adatkezelő jogosult elemezni a Felhasználó Szolgáltatáshoz kapcsolódó szokásait, így például milyen tartalmakat tekint meg,
milyen eszközöket használ a Szolgáltatás eléréséhez, és milyen helyszíneken használja a Szolgáltatást.
Adatkezelő jogosult a Felhasználó e-mail címét és jelszavát felhasználni annak érdekében, hogy biztosítsa Felhasználó számára,
hogy felhasználói fiókjában használja az Adatkezelő által nyújtott streaming szolgáltatást.
Adatkezelő jogosult felhasználni a Felhasználó megtekintési előzményadatait annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által
megnézni kívánt tartalom folyamatos megtekintést akár megszakítás, akár eszközváltás esetén.
Adatkezelő jogosult felhasználni a Felhasználó felhasználói fiókjának azonosítóját, megtekintési előzményeit és eszközhasználati
információit a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében.
Adatkezelő jogosult felhasználni a Felhasználó fizetési adatait és IP címét annak érdekében, hogy a Felhasználó állandó lakhelyén,
és más országokban is elérhetővé tegye Szolgáltatást az EU/EGT jogszabályokkal összhangban.
Kifejezett tiltás hiányában az Adatkezelő jogosult feldolgozni a felhasználói fiók azonosítókat, megtekintési előzményeket és
eszközinformációkat a profilalkotáshoz annak érdekében, hogy Adatkezelő személyre szabott információkat és híreket, ajánlatokat
kínálhasson Felhasználónak, továbbá hogy elemezhesse a Szolgáltatás javításának módját és azonosítsa a felhasználók tartalommal
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kapcsolatos preferenciáit a felhasználók részére kínált tartalom személyre szabásához. Amennyiben a Felhasználó nem kíván
mindehhez hozzájárulni, úgy erről kifejezetten nyilatkoznia kell elektronikus úton.
Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait az Unión kívüli olyan társaságokhoz továbbítani, többek között a Szolgáltatás
biztosítása érdekében. Az érintett országok nem feltétlenül biztosítják ugyanazt a védelmi szintet személyes adatai esetében, mint
az Felhasználó saját országa, azonban, az adatok átvitele oly módon történik, ami biztosítja, hogy személyes adatai védettek
maradnak.
Az Adatkezelő köteles megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket valósított, és valósít meg a Felhasználó személyes adatai
védelmére annak érdekében, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek azokhoz hozzá. Az Adatkezelő a személyes adatok
jogosulatlan használatának megakadályozása és elkerülése érdekében műszaki biztonsági rendszereket - tűzfalakat, titkosítási
technológiákat, jelszavakat és vírusirtó programokat - használ.
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő-csoport más társaságaihoz és azon vállalatokhoz is jogosult eljuttatni,
amelyekkel együttműködik, mivel az ilyen adatok rendelkezésre bocsátása az Adatkezelő és az Adatkezelő-csoport érdekei és céljai
következtében szükséges, nevezetesen azért, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb minőségben nyújtsa, közvetlen reklámot
vagy egyéb hirdetést küldjön, illetve más társaságok szolgáltatásairól és termékeiről, továbbá piackutatási célból.
A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő jogosult a számára szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél szolgáltatók és beszállítók
részére is továbbítani adatkezelés céljából, annak érdekében, hogy ezek a társaságok biztosíthassák az Adatkezelő által igényelt
szolgáltatásokat. Az igényelt szolgáltatások közé tartoznak az infrastrukturális és informatikai szolgáltatások nyújtása, az
ügyfélszolgálat biztosítása, a piackutatások feldolgozása, az e-mailen keresztüli küldemények kezelése, a statisztikai elemzések és
profilalkotás végrehajtása, valamint a hitelkártya és a betéti kártya tranzakciók feldolgozása.
Az Adatkezelő csak meghatározott célok eléréséhez szükséges személyes adatokat jogosult továbbítani harmadik fél társaságok
számára. Az összes harmadik fél szolgáltatónak és beszállítónak meg kell felelnie az Adatkezelő utasításainak és az írásbeli
adatfeldolgozói szerződéseknek és minden egyéb megállapodásnak, továbbá megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket kell
végrehajtania a személyes adatok védelme érdekében.
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Törvényi kötelezettség keretében Adatkezelő jogosult és köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Felhasználó személyes
adatait továbbítani az illetékes hatóságok, bíróságok felhívására.
A Felhasználó személyes adatait az Unión belüli és kívüli országokban található társaságokhoz továbbítjuk, a Szolgáltatás biztosítása
érdekében. Az érintett Unión kívüli országok nem feltétlenül biztosítják ugyanazt a védelmi szintet személyes adatai esetében, mint
az Felhasználó saját országa. Ilyen esetekben az Adatkezelő köteles gondoskodik arról, hogy az ilyen országokban a fogadó felek
megfelelően védjék a Felhasználó személyes adatait. A megfelelő védelem jellemzően az lehet, hogy a fogadó fél számára a felek
közötti szerződéses olya kötelezettséget ír elő, mely garantálja a személyes adatok védelmét ugyanolyan magas szinten, mint az
Adatkezelő.
Az Adatkezelő jogosult bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Amennyiben az Adatkezelő az adatgyűjtés
időpontjában hatályos Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra kívánja felhasználni a személyes adatokat,
akkor minderről köteles egyértelműen értesíti az összes Felhasználót.
VII.

Adattárolás időtartama
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatkezelési céljainak eléréséhez
szükséges, vagy bármely kötelező érvényű jogszabályban előírt ideig kezeli ás tárolja, így amennyiben egy bizonyos típusú személyes
adattal kapcsolatban az adatkezelési cél teljesül, azt az Adatkezelő a legrövidebb időn belül törli vagy anonimizálja. E körben
ugyanakkor az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben - Felhasználó lakóhelye szerinti országának jogától
függően - a Szolgáltatás megszüntetését követő időszak során is jogosult az Adatkezelő tárolni a Felhasználó személyes adatait
hírleveleket és marketing anyagok megküldése céljából.

VIII.

Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelő céljaink egyike, hogy a különböző platformjain keresztül biztosítsa a
Szolgáltatás nyújtását, kötelezettségei teljesítése mellett.
Az egyes adatkezelések vonatkozásában az adatkezelés célját részletesen az Adatkezelési táblázat tartalmazza.
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IX.

Adatkezelési táblázat
Az alábbi Adatkezelési táblázat nyújt áttekintést az Adatkezelő által a Felhasználókkal kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes
adatok kategóriáiról, valamint az ilyen adatkategóriák adatkezelési céljairól.

Személyes adatok típusa és forrása

Cél

Jogalap

Megőrzési idő vagy kritériumok

Kapcsolattartási adatok, beleértve, de nem
kizárólagosan az e-mail címet és a telefonszámot,

Azért, hogy a Felhasználónak releváns információkat
lehessen küldeni, pl. üdvözlő e-maileket, szolgáltatásfrissítéseket és más hasonló tájékoztatásokat.

Szerződés
teljesítése

A Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt,
valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb az
előfizetés megszűnését követő 3 évig.

Azért, hogy az Adatkezelő megfelelhessen a rá
vonatkozó jogi kötelezettségeknek, beleértve azt is,
hogy válaszolhasson a hatóságoknak a személyes
adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmeire.

Jogi
kötelezettség

Ha a Felhasználó soha nem vásárolt előfizetést (csak a
regisztráció első lépése történt meg), legfeljebb a fiók
létrehozása utáni 12 hónapig.

Forrás: Közvetlenül a felhasználótól a regisztráció, vagy
az Adatkezelő ügyfélszolgálatának felkeresése során

Azért, hogy az Adatkezelő a Felhasználóknak marketing
anyagokat, pl. hírleveleket és marketing tartalmú
kérdőíveket küldhessen e-mailben.

Hozzájárulás

Azért, hogy az Adatkezelő önkéntesen kitölthető nem
marketing jellegű kérdőíveket küldhessen a
Felhasználók részére.

Jogi
kötelezettség

Azért, hogy az Adatkezelő ügyfélszolgálatot nyújthasson
a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy
Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel),
beleértve a hibaelhárítást is.

Jogos érdek
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Digitális információs adatok – beleértve, de nem
kizárólagosan a földrajzi helyet/IP-címet, az eszköz
típusát, az eszköz nevét, az eszköz azonosítóját, az
országkódot, az internetszolgáltatóra vonatkozó
adatokat, az operációs rendszer verziót, a jelszót.

Forrás: A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával
kapcsolatban gyűjtött adatai alapján.

X.

Azért, hogy az Adatkezelő ügyfélszolgálatot nyújthasson
a Felhasználói számára igény esetén (pl. amikor egy
Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel),
beleértve a hibaelhárítást is.

Hozzájárulás

Azért, hogy a Felhasználónak releváns információkat
lehessen küldeni, pl. szolgáltatás-frissítéseket.

Jogos érdek

Azért, hogy az Adatkezelő javíthassa a Felhasználók
számára kínált termékeit és szolgáltatásait, beleértve
az Adatkezelő rendszerek/platformok biztonságát is.

Jogos érdek

Azért, hogy az Adatkezelő megfelelhessen az EU
tartalomszolgáltatás hordozhatósági előírásoknak a
Hordozhatósági Rendelet szerint.
Jogi
kötelezettség

A Felhasználó fiók érvényességi időtartama, és az
előfizetés lemondását követő 12 hónapig,
amennyiben a Felhasználó nem iratkozott le a
profilalkotás vagy a közvetlen marketing
szolgáltatásról.

Földrajzi hely/IP-cím, országkód, ISP információ: a
Felhasználó fiókjának érvényességi időtartama alatt,
valamint az elévülési idő lejártáig, de legfeljebb az
előfizetés megszűnését követő 3 évig.
Eszköz típusa, eszköz neve, eszköz azonosítója,
operációs rendszer verziója, jelszó esemény: a
Felhasználói fiók érvényességi ideje alatt és 12
hónapig az előfizetés megszűnését követően.

Adattovábbítási táblázat
Az alábbi Adattovábbítási Táblázat ismerteti az ADATKEZELŐ által (Unión kívüli) harmadik fél országok felé továbbított személyes
adatok kategóriáit, az ilyen adattovábbítás célját és a meghozott biztonsági intézkedéseket:
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A továbbított személyes adatok
típusa

Az adattovábbításban
érintett vonatkozó
harmadik fél országok

A személyes adatok
továbbításának célja

Az adattovábbítás alkalmazandó jognak való megfelelőségét garantáló biztonsági
intézkedés(ek)

Azonosító adatok

USA

Hibaelhárítás és
hibakeresés

Általános Adatvédelmi Kikötések,

A marketing és kampány
kezeléshez használt
informatikai rendszerek
biztosítása

Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs (megfelelőségi határozat, GDPR 45. cikk)
https://www.privacyshield.gov/welcome

Kapcsolattartási adatok
Digitális információs adatok
Azonosító adatok

USA

Kapcsolattartási adatok
Digitális információs adatok

Kapcsolattartási adatok
Digitális információs adatok
Használattal kapcsolatos adatok Az
ügyfélszolgálattal folytatott
levelezés nyilvántartása

Általános Adatvédelmi Kikötések,
(GDPR 46. cikk (2) bek.) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Használattal kapcsolatos adatok
Azonosító adatok

(GDPR 46. cikk (2) bek.) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

USA

Ügyfélszolgálat /Műszaki
támogatás és a
vonatkozó informatikai
rendszerek biztosítása

Az EU-USA Adatvédelmi Pajzs (megfelelőségi határozat, GDPR 45. cikk)
https://www.privacyshield.gov/welcome

Általános Adatvédelmi Kikötések,
(GDPR 46. cikk (2) bek.) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
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