Adatvédelmi Nyilatkozat
IT & Trade Company Kft. TOPiN.io, és az eGaming.hu részére iktatott Adatvédelmi
Nyilatkozat.

TOPiN.io Adatvédelmi Nyilatkozat

Az IT & Trade Company Kft. (2161 Csomád, József Attila utca 1., a továbbiakban TOPiN,
eGaming, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen
jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
Az IT & Trade Company Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja
meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az IT & Trade Company Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. Az IT & Trade Company Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
Az IT & Trade Company Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják,
tudomásul veszik, hogy rendelés csak regisztráció után, egy átlátható szolgáltatás rendelés
keretén belül adható le. A Felhasználó elfogadja, hogy a TOPiN, és az eGaming
webadminisztrációs rendszere (http://topin.io és http://webadmin.egaming.hu/) egy online
„pénztárcával” rendelkezik, ahol kredit, és EP, vagy TP található.)

1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A TOPiN funkcióinak működtetése. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap
látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása,
valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása,
a rendeléssel kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása), azaz ügyfél
adatkezelés. Az adatkezelés kiterjed a felhasználói műveletek rögzítésére, amely a
Felhasználóval összeköttetésbe hozható. Minden adatrögzítés biztonságosan történik,
harmadik fél nem férhez hozzá.
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2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a)
pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A
hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a
regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja
meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor elolvashatja a jelen linken, mellyel az
Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az
adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta
az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen
tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
IT & Trade Company Kft.. (székhely: 2161 Csomád, József Attila utca 1; adószám: 144933732-13 telefonszám: +36 20 4 790790).
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az alábbi weboldalak részére szolgál:
http://egaming.hu
http://topin.io
http://evps.eu
Az Adatvédelmi Nyilatkozat teljeskörű kiterjedéssel bír a fentebb említett domainekhez tartozó
összes al-domainre is.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a
regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés
az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó
általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, a Szerződési Feltételekben
rögzített esetben és módon kerülhet sor.
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A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától a felhasználói fiók törléséig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket. A felhasználói fiók biztonsága érdekében adatmódosítás esetén a régi
adatokról készült kópiát archíváljuk.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az
Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő
ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE
Technikai adatok. A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan
rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram
típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de egy
részét nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott
adatokkal. Az ilyen információk a Felhasználók személyazonosítására nem alkalmasak. Az így
nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Azon adatokat, melyekhez
a Rendszer tárolja a felhasználói azonosítót is, az alábbi táblázatban tekinthetők meg:

Megnevezés

Leírás

Regisztráció

A felhasználói fiók regisztrációja

Bejelentkezés

A felhasználói fiókba történő sikeres bejelentkezés

Személyes adatok
módosítása

Bármilyen személyes adat módosítása. A személyes adatok
módosítása esetén a régi, és az új adatok is megőrzésre
kerülnek adatbiztonság, és a felhasználói fiók biztonsága
céljából

Díjbekérő

Minden díjbekérő kiállításáról, kiegyenlítéséről, és bármely a
díjbekérővel kapcsolatos műveletről a Rendszer naplózást
végez
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Aktivációs-kód

Próbálkozás, illetve sikeres aktiváció esetén is a Rendszer
naplózza azt, és a Rendszer, és a fiók védelme érdekében
kontrollálja azt

Szolgáltatás módosítása

Bármely a TOPiN, eGaming rendszerében elérhető
szolgáltatással végzett művelet naplózásra kerül (férőhely
módosítás, lejárati dátum módosítás, stb). A
szolgáltatástípusoknál eltérő információk kerülnek tárolásra, de
minden esetben csak a módosítás előtti, és utáni állapot kerül
megőrzésre (az előtti állapot nem minden esetben), illetve a
tény, hogy változtatás történt.

Tranzakciók

A felhasználók közötti, és a felhasználón belüli kredit, EP, TP,
tárgy, és bármely egyéb a Rendszerben fizikai értékkel
rendelkező olyan művelet, amely módosítást jelent az értékre
való tekintettel (pl kredit levonás, stb)

Kredit, EP/TP feltöltés

A felhasználói fiók kredit, EP, TP értékének módosulása,
annak bármely eseményből következő megváltozása

Ezen felül minden olyan adat naplózásra kerül, amely a felhasználói fiók védelmét érinti.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott
a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és
időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet
következtetni.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, egyedi
ajánlatok létrehozásában, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő
személyes adatokat:



belépési azonosító



jelszó



teljes név



számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)



ország, megye
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telefonszám



saját e-mail cím



nem

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció
sikerességéről.
Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket
is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez,
elősegítéséhez szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre
nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz
kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket, ezen
felül a Szolgáltató csak abban az esetben küld elektronikus levelet a Felhasználó részére,
hogyha a Rendszerben olyan módosítás lép életbe, amely érinti a Felhasználói fiókot.

Hosting szolgáltatás. Szolgáltató a Honlapon hosting szolgáltatásokra, e szolgáltatások
megrendelésére is biztosít lehetőséget. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során
keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott
adatokat kezeli.

Felhasználó a rendelés feladása során nem kötelező jelleggel további adatokat
(megjegyzéseket) is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás,
termékértékesítés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiekben
meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az
igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,
piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe
vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
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tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése,
webanalitikai mérések (PHPSESSID, cu_id, sec). Az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg
meg-látogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama:
PHPSESSID: a munkamenet vége
cu_ID: 1 hónap
sec: 1 hónap
A munkamenet lezárultiig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.
A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A
Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás
az adatkezelőtől.
A meghatározott időpontban lejárt sütik, minden újabb a Honlap felé érkező kérés esetén
újraindul.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés
megnevezés-sel van lehetőség.
A

sütikről

az

alábbi

címen

érhető

el

bővebb

információ:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

6. WEBSZERVER NAPLÓZÁS, SÜTIK, KÜLSŐ KISZOGÁLÓK
Az Rendszer meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó
tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének
ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás
és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal
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címe, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének
típusa. Az adatkezelés időtartama: maximum 5 év.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei
egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az
adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum,
időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl.
regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segít-ségükkel
a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja az IT & Trade Company Kft Kft.-től független, külső szerverről érkező és
külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a
felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e
hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó
böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző,
operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás
időpontja) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató
szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók
számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek
meg:

Cél
video megjelenítés

Név

Adatkezelési
tájékoztató
elérhetősége

Youtube

http://www.google.co
m/intl/hu/policies/

közösségi szolgáltatás elérése Facebook

https://www.facebook
.com/privacy/explana
tion

analitikai mérések

http://www.google.co
m/intl/hu/policies/

Google Analytics
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reklám megjelenítés

Doubleclick

http://www.google.co
m/intl/hu/policies/

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az
elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő)
vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság
megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. FELHASZNÁLÓK JOGAI
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérelmére
az Adatkezelő egyértelmű és részletes tájékoztatást ad az érintett adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Felhasználó kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes
adatainak törlését vagy zárolását. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli
a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett a bírósághoz,
továbbá a Hatósághoz fordulhat.
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Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: IT & Trade Company Kft. 2161 Csomád, József Attila utca 1.
E-mail: info@topin.io , info@egaming.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett
választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is
érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +361/391-1400) segítségét is (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató
jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben
minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

9. ADATBIZTONSÁG
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által
megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a
személyes

adatok

megelőzésére.

jogosulatlan

megváltoztatása,

illetve

jogosulatlan

felhasználása
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Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek külső cégnél találhatók. Az adatkezelő az
adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen
hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás
módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy
amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt
információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

10. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel
(tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések
teljesítése (ideértve pl. a szolgáltatás árának megfizetésére figyelmeztető automatikus e-mail
üzenetek küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így
elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy a Szerződési Feltételek változása esetén a
változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó
tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az
érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket
azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó
leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő
feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
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11. ÜZENET FOGADÁSÁHOZ ÉS MEGVÁLASZOLÁSÁHOZ KAPSCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉS
Az adatkezeléssel érintettek köre: A Rendszer „Hibajegy”, vagy „Segítség kérés”
menüpontjából elérhető üzenetküldő felületének használatával, e-mail útján a webhelyen
feltüntetett e-mail cím(ek) használatával, vagy a TOPiN.io bejelentkezés után elérhető
csevegőfelület használatával Adatkezelőnek, vagy a Felhasználók egymás között üzenetet
küldő Felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó
hozzájárulása. A Felhasználó az üzenetküldő felületen kért adatainak önkéntes megadásával,
a regisztrációnál adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az üzenet
önkéntes elküldésével, e-mail útján küldött üzenet esetében az e-mail önkéntes elküldésével
járul hozzá a megadott adatai, illetve esetlegesen az üzenetében általa feltüntetett egyéb
adatai kezeléséhez.

Kezelt adatok körének meghatározása: Az üzenetküldő felhasználók esetében az
adatkezelés a fent hivatkozott üzenetküldő felületen feltüntetett, kitöltendő személyes adatok
és elérhetőségek körét, valamint a Felhasználó által az üzenetben (ideértve az e-mail üzenetet
is) esetlegesen közölt további adatait érinti.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében Adatkezelő
csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez adatkezelést annak
fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok megadását Adatkezelő
nem kéri Felhasználótól.

Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó
számára. Illetve a Felhasználók egymás közötti kommunikációs kapcsolat megteremtésére a
Rendszeren belül. A webhelyet meglátogató Felhasználó fent megjelölt önként megadott
személyes adatai, elérhetőségei kezelésének célja a webhely üzenetváltással kapcsolatos
szolgáltatásai igénybe vételének lehetővé tétele az érintett Felhasználó számára.
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Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek
megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés biztonsági okokból a
Felhasználói fiók törlésééig él.

Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési
listán, az információcsere időtartamának végéig. Az adatok tárolása biztonságos formában
történik, harmadik fél nem férhet hozzá.

12. ADATTOVÁBBÍTÁS
Adatkezelő a szolgáltatása végrehajtása során nem továbbítja az adatokat harmadik
személyeknek.
Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.
Adatkezelő továbbá kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség esetén, hatóságoknak
továbbít adatokat.

13. ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az
adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási
szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.
A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének
alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon
rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.
Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése
érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és
ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.
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14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó
a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési
nyilatkozatban foglaltakat. Honlapra mutathatnak linkek más külső oldalakról, és a honlapról
mutathatnak linkek más külső oldalakra is egyaránt. Honlapunk nem felelős más, külső
weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

