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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

NYILATKOZAT
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSA ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ HELYEZKEDÉS TÁRGYÁBAN
A Mobilengine Ltd. Mag arországi Fióktelepe égjeg zékszá : 05-17-000022, adószá : 24927693-2-05,
székhel : 3530 Miskolc, Erzsé et tér . / ., customerservice@mobilengine.com, tel: +36 1 413 0505) a
to á iak a
i t Mobilengine adatkezelő a ai apo
egalkotja az alá i adat édel i sza ál zatot, és
eg idejűleg a ak hatál a alá hel ezkedik. A Mobilengine kötelezettséget állal arra, hog te éke ségé el
kap solatos i de adatkezelés egfelel a jele sza ál zat a , a hatál os e zeti jogsza ál ok a
foglaltak ak, ala i t az Európai U ió jogi aktusai a
eghatározott el árások ak, külö ös teki tettel az alá
felsorolt jogsza ál okra:
-

-

-

Az adat édel i sza ál zat a ter észetes sze él ek ek a sze él es adatok kezelése teki teté e törté ő
édel éről és az il e adatok sza ad ára lásáról, ala i t a / /EK re delet hatál o kí ül hel ezéséről
általá os adat édel i re delet AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU
/
re delete
. április
27.):
. é i CVIII. tör é – az elektro ikus kereskedel i szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
al
összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről főképp a /A. §-a);
. é i C. tör é az elektro ikus hírközlésről kifejezette a
.§-a);
. é i XC. tör é az elektro ikus i for á iósza adságról;
A ter észetes sze él ek ek a sze él es adatok kezelése teki teté e törté ő édel éről és az il e adatok
sza ad ára lásáról, ala i t a / /EK re delet hatál o kí ül hel ezéséről általá os adat édel i re delet
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU
/
RENDELETE
. április . ;
. é i XLVII. tör é – a fog asztókkal sze e i tisztességtele kereskedel i g akorlat tilal áról;
. é i XLVIII. tör é – a gazdasági reklá te éke ség alap ető feltételeiről és eg es korlátairól külö öse
a .§-a);
. é i CXII. tör é – az i for á iós ö re delkezési jogról és az i for á iósza adságról a to á iak a :
Infotv.);
/
. sz. éle é a iselkedésalapú o li e reklá
e ált g akorlatára o atkozó EASA/IAB-ajá lásról;
A Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság Hatóság ajá lása az előzetes tájékoztatás adat édel i
kö etel é eiről;
A szá itelről szóló
. é i C. tör é
.§
A Jele adat édel i sza ál zat irá adó a http://
Az adat édel i sza ál zat elérhető az alá

. o ile gi e. o

oldalra és Mo ile gi e Szoft erre.

i oldalról: http://www.mobilengine.com/gdpr-fioktelep.

A Mobilengine fe tartja a jogot, hog a jele tájékoztatót ár ikor eg áltoztassa. A sza ál zat esetleges
jö ő eli ódosításai a fe ti í e törté ő közzététellel lép ek hatál a. A Mobilengine elkötelezett üg felei és
part erei sze él es adatai ak édel é e , kie elte fo tos ak tartja üg felei i for á iós ö re delkezési
jogá ak tisztelet e tartását. A sze él es adatokat izal asa kezeli, és egtesz i de ol a izto sági,
te h ikai és szer ezési i tézkedést, el az adatok izto ságát gara tálja.
A Mobilengine az alá iak a is erteti adatkezelési g akorlatát.
A Mo ile gi e a sze él es adatok kezelése sorá kétféle ódo jár el, a ak egfelelőe , hog Adatkezelő
szerepkör e ag Adatfeldolgozó szerepkör e kerül ek a sze él es adatok a Mo ile gi e irtoká a és
kezelésé e.
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Az Adatkezelőké t irtoká a került adatok eseté e az eljárási sza ál okat jele okirat . fejezete, az
Adatfeldolgozóké t irtoká a került adatok eseté e az eljárási sza ál okat jele okirat . fejezete tartal azza..
1.

ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI :

Né : Mobilengine Ltd. Mag arországi Fióktelepe
Székhel : 3530 Miskolc, Erzsé et tér . / .
E-mail: office@mobilengine.com
Telefon: +36 1 413 0505
Cégjeg zékszá : 05-17-000022
Adószá : 24927693-2-05
AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA
A jele Adatkezelési Sza ál zat élja, hog
eghatározza az Adatkezelő által kezelt sze él es adatok körét, az
adatkezelés ódját, to á á a hatál os jogsza ál ok ak egfelelőe
iztosítsa a ter észetes sze él ek
agá szférájá ak tisztelet e tartását, az adat édele és az adat izto ság kö etel é ei ek ér é esülését,
to á á, hog
egakadál ozza a Felhasz áló sze él es adataihoz aló jogosulatla hozzáférést, az adatok
eg áltoztatását és jogosulatla
il á osságra hozatalát ag felhasz álását.
AZ ADATKEZELŐ ÚGY NYILATKOZIK , HOGY ADATKEZELÉSE AZ ALÁBBI ALAPELVEKNEK MEGFELEL
a)

A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A sze él es adatok kezelését jogszerűe
tisztességese , ala i t az Éri tett szá ára átlátható ódo kell égez i

és

b) Célhoz kötöttségelve: A sze él es adatok g űjtése sak eghatározott, eg értel ű és jogszerű él ól törté je ,
és azokat e kezeljék ezekkel a élokkal össze e eg eztethető ódo ; a 89. cikk (1) ekezdésé ek egfelelőe
e
i ősül az eredeti éllal össze e eg eztethető ek a közérdekű ar hi álás éljá ól, tudo á os és
törté el i kutatási él ól ag statisztikai él ól törté ő to á i adatkezelés;
c)

Adattakarékosság elve: A sze él es adatok az adatkezelés éljai sze po tjá ól
hog leg e ek, és a szükségesre kell korlátozód iuk;

egfelelőek és rele á sak kell,

d) Po tosság elve: A sze él es adatok ak po tos ak és szükség eseté aprakész ek kell le iük; i de észszerű
i tézkedést eg kell te i a ak érdeké e , hog az adatkezelés éljai sze po tjá ól po tatla sze él es
adatokat haladéktala ul töröljék ag hel es ítsék;
e)

Korlátozott tárolhatóság elve: A sze él es adatok tárolásá ak ol a for á a kell törté ie, a el az
Éri tettek azo osítását sak a sze él es adatok kezelése éljai ak eléréséhez szükséges ideig teszi lehető é; a
sze él es adatok e él hossza ideig törté ő tárolására sak akkor kerülhet sor, a e
i e a sze él es
adatok kezelésére a 89. cikk (1) ekezdésé ek egfelelőe közérdekű ar hi álás éljá ól, tudo á os és
törté el i kutatási él ól ag statisztikai él ól kerül ajd sor, az e re delet e az Éri tettek jogai ak és
sza adságai ak édel e érdeké e előírt egfelelő te h ikai és szer ezési i tézkedések égrehajtására is
figyelemmel;

f)

Az i tegritás és izal as jelleg elve: A sze él es adatok kezelését ol
ódo kell égez i, hog
te h ikai ag szer ezési i tézkedések alkal azásá al iztosít a leg e a sze él es adatok
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izto sága, az adatok jogosulatla ag jogelle es kezelésé el, életle el esztésé el,
károsodásá al sze e i édel et is ideért e;
g)

Az elszá oltathatóság elve: Az adatkezelő felelős a fe tiek
egfelelés igazolására.

egfelelésért, to á

egse

isítésé el ag

á képes ek kell le

ie e

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
„sze élyes adat”: azo osított ag azo osítható ter észetes sze él re „Éri tett” o atkozó ár el
i for á ió; azo osítható az a ter észetes sze él , aki köz etle ag köz etett ódo , külö öse ala el
azo osító, például é , szá , hel eghatározó adat, o li e azo osító ag a ter észetes sze él testi,
fiziológiai, ge etikai, szelle i, gazdasági, kulturális ag szo iális azo osságára o atkozó eg ag tö té ező
alapjá azo osítható;
„adatkezelés”: a sze él es adatoko ag adatállo á oko auto atizált ag e auto atizált ódo
égzett ár el
ű elet ag
ű eletek összessége, íg a g űjtés, rögzítés, re dszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás ag
eg áltoztatás, lekérdezés, eteki tés, felhasz álás, közlés to á ítás, terjesztés ag eg é
ódo törté ő hozzáférhető é tétel útjá , összeha golás ag összekap solás, korlátozás, törlés, illet e
egse
isítés;
„adatkezelő”: az a ter észetes ag jogi sze él , közhatal i szer , üg ökség ag ár el eg é szer , a el
a sze él es adatok kezelésé ek éljait és eszközeit ö állóa ag
ásokkal eg ütt eghatározza; ha az
adatkezelés éljait és eszközeit az u iós ag a tagálla i jog határozza eg, az adatkezelőt ag az adatkezelő
kijelölésére o atkozó külö ös sze po tokat az u iós ag a tagálla i jog is eghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a ter észetes ag jogi sze él , közhatal i szer , üg ökség ag
a el az adatkezelő e é e sze él es adatokat kezel;

ár el eg é szer ,

„ í zett”: az a ter észetes ag jogi sze él , közhatal i szer , üg ökség ag ár el eg é szer , aki el ag
a ell el a sze él es adatot közlik, függetle ül attól, hog har adik fél-e. Azo közhatal i szer ek, a el ek eg
eg edi izsgálat kereté e az u iós ag a tagálla i joggal összha g a férhet ek hozzá sze él es adatokhoz,
e
i ősül ek í zett ek; az e lített adatok e közhatal i szer ek általi kezelése eg kell, hog felelje az
adatkezelés éljai ak egfelelőe az alkal aza dó adat édel i sza ál ok ak;
„az Éri tett hozzájárulása”: az Éri tett akaratá ak ö ké tes, ko krét és egfelelő tájékoztatáso alapuló és
eg értel ű ki il á ítása, a ell el az Éri tett ilatkozat ag a egerősítést félreérthetetle ül kifejező
selekedet útjá jelzi, hog eleeg ezését adja az őt éri tő sze él es adatok kezeléséhez;
„adatvédel i i ide s”: a izto ság ol a sérülése, a el a to á ított, tárolt ag ás ódo kezelt sze él es
adatok életle ag jogelle es egse
isítését, el esztését, eg áltoztatását, jogosulatla közlését ag az
azokhoz aló jogosulatla hozzáférést ered é ezi.
2.

ADATKEZELÉSEK ,

AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA A Mobilengine adatkezelései ö ké tes hozzájáruláso [GDPR 6. ikk
ekezdés
a)] alapul ak. Az adatkezelésre az Éri tettek ö ké tes, határozott, egfelelő tájékoztatáso alapuló,
félreérthetetle eleeg ező ilatkozata alapjá kerül sor, a el
ilatkozat tartal azza az Éri tettek kifejezett
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hozzájárulását ahhoz, hog a Mobilengine Szoftver, azaz a Mobilengine iOS és A droid mobil alkal azás,
szá ítógépes alkal azás, fejlesztői alkal azás, szer eres alkal azás, ala i t eg é szoft eres egoldásai ak
hasz álata, illetve a Mobilengine Whitepaper e szereplő ár el egoldási ele - to á iak a Mobilengine
Szoftver - hasz álata, vala i t a
. o ile gi e. o ho lapra látogatás és a ak hasz álata sorá közölt
sze él es adataik kezelésére kerülje ek teljes körű ag eg es ű eletekre kiterjedőe .
el a ter észetes
FELHASZNÁLÓK KÖRE (LÁTOGATÓ, REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ, ELŐFIZETŐ): Külö ös fig ele
sze él ek ek a sze él es adatok kezelése teki teté e törté ő édel éről és az il e adatok sza ad
ára lásáról, ala i t a / /EK re delet hatál o kí ül hel ezéséről általá os adat édel i re delet AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EU
16/679 rendelet 1. cikk, (1)ekezdése szeri ti tárg ra, Éri tett ek
i ősül a http://www.mobilengine.com oldal látogatója, a Mobilengine Szoftverregisztrált felhasz álója, és a
i dazo
Mobilengine-vel szerződést kötő előfizető. A regisztrált felhasz álókategóriájá a tartoz ak
ter észetes sze él ek, akik saját adataikkal saját aguk regisztráltak o li e ag eg é úto a Mo ile gi e
Szoftverbe, illetve mindazok, akiket előfizetőregisztrált e a Mo ile gi e Szoft er e, illet e akik a hírle elek
í zettjei között szerepel ek. A Mobilengine (mint: Adatkezelő http://
. o ile gi e. o
e oldal, illetve
a Mo ile gi e Szoft er, ala i t a hírle él üze eltetése sorá a látogatók és regisztrált felhasz álók (mint
Éri tettek adatait kezeli.
Éri tettek, a technikai adatok teki teté e , a jele Adatkezelési Sza ál zat re delkezéseit azzal fogadják el
agukra éz e kötelező erejű ek, hog a www.mobilengine.com oldalt i for á ió szerzés éljá ól felkeresik
és/ ag az oldalra elép ek, vagy a Mo ile gi e Szoft er e ejele tkez ek és/ ag azt hasz álják. Minden
egyé adatat o atkozásá a - a regisztrá iós és szerződéses folyamat alatt adott - hozzájárulással, fogadják el
az Éri tettek a jele adat édel i sza ál zat a foglaltakat és járul ak hozzá ahhoz, hog az Általá os
Adat édel i Re delet GDPR . ikk
ekezdés a po tja, to á á a . ikk re delkezése alapjá -, az
Adatkezelő a egadott sze él es adatait a GDPR, to á á a saját adatkezelési tájékoztatójá ak feltételei szeri t
kezelje azzal, hog a GDPR . ikk
ekezdése szeri t a hozzájárulását ár ikor issza o hatja, amennyiben
azt írás a jelzi az Adatkezelő felé.
Az Éri tett hiteles, alós adatokat köteles egad i Adatkezelő részére alótla adatok egadásá ól keletkező
kárt az Éri tett köteles egtéríte i . A hi ása ag hiá osa
egadott adatok ól adódó kö etkez é ekért
kizárólag az Éri tett felel. Az Adatkezelő az adatokat és azok alódiságát e elle őrzi.
A KEZELT ADATOK KÖRE : é , felhasz áló azo osító, e ail í , telefo szá , a eglátogatott oldal í e és a
felhasz áló szá ítógépé ek IP í e, a felhasz áló o il készüléké ek hardver és szoft er erziója, a felhasz áló
o il készüléké ek GPS és eg é loká iós adata, ala i t a felhasz áló sze él i szá ítógépé ek operá iós
re dszeré el és ö gészőjé el kap solatos adatok. A www.mobilengine.com honlap látogatása valamint a
Mo ile gi e Szoft er hasz álata sorá a Mobilengine a szolgáltatás űködésé ek elle őrzése, a sze él re
sza ott kiszolgálás és a isszaélések egakadál ozása, ala i t az általa köz etített Mobilengine égek ek
törté ő to á ítás érdeké e rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az Éri tett hozzájárulása,
illet e az Eker. t . /A. §
ekezdése.
AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJA A e lap látogatásá al, ala i t a Mo ile gi e Szoft er hasz álatá al, valamint a
regisztrá ió al összefüggő adatkezelés élja a tartal i és i for atikai sze po tokat kö ető i őségi
szolgáltatás, a felhasz álók és refere ia adatok azo osítása, az adatok izto ságos tárolása és izto sági
e tések tárolása, a Mo ile gi e Szoft er űködésé ek logolása, a agas szolgáltatási szí o alhoz szükséges
operá iós o itori gja és isszakereshetősége, a re dszer fel erülő hi ái ak ele zése, sze él re sza ott
tartalom és statisztikai ki utatások egjele ítése és az üg félkap solatok iztosítása. Az előfizetőkkel kötött
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szolgáltatási szerződésekkel összefüggő adatkezelés élja, az üg félkap solatok iztosításá túl a szerződés
szeri ti szolgáltatás újtása és a szá iteli sza ál ok szeri ti szá la kiállítása.
Az Éri tettek kifejezette hozzájárul ak, hog az általuk egadott, a Mobilengine Szoft er e köz etle ül
feltöltött ag eg é ko
u iká iós úto elküldött adatokat az Adatkezelő a o atkozó tör é ek adta keretek
között élhoz kötötte az itt eghatározott élok érdeké e kezelje. Az adatfeldolgozást is az Adatkezelő égzi
saját IT re dszerei keresztül, vala i t a Mo ile gi e Szoft er üze eltetése sorá igé
e esz har adik Fél
által újtott szerver hoszti g szolgáltatást, tárhel szolgáltatást, ala i t eg é felhő alapú IT szolgáltatásokat,
i t például BI ki utatás szolgáltatás, riport készítő szoftver, hi ajeg zék kö ető szolgáltatás, o il alkal azás
fejlesztői és üze eltetői szolgáltatás, adat-ar hi áló szolgáltatás, re dszer
o itori g szolgáltatást,
tesztre dszer szolgáltatást és e ail szolgáltatást adatfeldolgozó .A to á iak a
indezen elő felsorolt IT
rendszereket, melyeket vagy Mobilengine saját aga üze eltet ag har adik féltől eszi azokat igé
e,
Mobilengine I tegrált IT rendszer ek hí juk. A Mo ile gi e I tegrált IT re dszeré tárolja az adatokat,
amelyeknek harmadik Fél által újtott szolgáltatói íg adatfeldolgozókká ál ak.
Az Éri tettek hozzájárul ak, hog Mo ile gi e az adatkezelés e e o ja szerződéses al állalkozóit, illet e
szerződéses szolgáltató part ereit - akik eg e a Mo ile gi e adatfeldolgozói ak i ősül ek - íg kie el e,
de e kizárólag a kö etkező égeket: Mo ile Engine Kft. í : 1061 Budapest, Paulay Ede u.50.),
Mo ile gi e Ltd. í : 1 Northumberland Avenue, London, WC2N 5BW, UK), Mobilengine North America
Corp í : 745 Atlantic Avenue, Boston, MA 02111, USA , Ro oti for atika í :
Miskol Kiss Er ő ut a
19. , BauApp Kft. í :
Miskol , Erzsé et tér . / .). A to á iak a
i deze elő felsorolt égeket
Mo ile gi e Társvállalat ak hí juk.
A e
i e az Éri tett túllépi a sze él es adatok körét és külö leges adatot ad eg pl. e ail e , a ak
esetleges kezeléséhez kifejezette hozzájárul jele adatkezelési sza ál zat elfogadásá al. Adatkezelő
tájékoztatja azo a Éri tettet, hog kizárólag az Adatkezelő által kért adatokat kezeli. Éri tett, a jele sza ál zat
elfogadásá ak ódját pedig írás eli ek teki ti. Az Adatkezelő kijele ti, hog az Éri tettek által a re delkezésére
o sátott adatokat élhoz kötötte kezeli, ás eg e jelölt élra e hasz álja azokat. Hatósági
egkeresésre, tör é általi kötelezés eseté azo a Adatkezelő a egkereső ek pl. hatóság ak köteles az
adatokat kiad i, ezt Éri tettek tudo ásul eszik jele adatkezelési sza ál zat elfogadásá al és ehhez ezúto
kifejezette hozzá is járul ak, íg e teki tet e Adatkezelő ek to á i hozzájárulást e kell kér ie az
Éri tettektől. E teki tet e Adatkezelőhöz az Éri tettek igé ekkel e fordulhat ak. A egadott adatok
teki teté e Adatkezelő ek felelőssége i se . Mi de ol a eset e , ha a szolgáltatott adatokat az
Adatkezelő az eredeti adatfel étel éljától eltérő élra kí á ja kezel i, erről az Éri tettet tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását egszerzi, illetőleg lehetőséget iztosít szá ára, hog a felhasz álást
megtiltsa.
AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA
(I.) a www.mobilengine.com honlap látogatója a te h ikai adatok teki teté e az oldalra lépéssel
automatikusan;
(II.) a Mobilengine Szoftver regisztrált felhasz álója, a te h ikai és eg é - hozzájárulással egadott adata
teki teté e - a regisztrá ió églegesítésé el és/ ag a Mo ile gi e Szoft er e törté ő elépéssel és/ ag
a ak hasz álatá al,
(III.) a Mobilengine szerződő part ere (Előfizetője a te h ikai és eg é - szerződéskötéssel összefüggés e
egadott adata teki teté e a ter ék egre delő egküldésé el ag a egre delésre irá uló szerződés
aláírásá al
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hozzájárul
adatai kezeléséhez a jele Sza ál zat a foglaltak szeri t. Éri tett ek az Adatkezelő jele sza ál zat a
foglaltak alapjá törté ő kezelése eseté kártérítési, kártala ítási, sérele díj és eg é igé t e ér é esít
Adatkezelő el sze e .
Hírlevél:
Éri tett a feliratkozhat ag ás Éri tett eregisztrálhatja a Mo ile gi e által küldött hírle elekre.
A e
i e az Éri tett a to á iak a e kí á ja a Mo ile gi e által küldött hírle eleket fogad i, akkor a
Hírle él aljá található „Leiratkozás” vagy "Unsubscribe" go ra törté ő klikkeléssel leiratkozhat a hírle élről. A
leiratkozást kö etőe az Éri tett adatai törlésre kerül ek.
REGISZTRÁCIÓ SORÁN SZOLGÁLTATOTT ADATOK
Sze élyes adat
Vezeték-és kereszt é

E- ail í

Az adatkezelés élja
-

A kap solatfel étel;
Mobilengine Szoftver igé
azo osító.

-

A kap solatfel étel
kap solattartás;
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez szükséges eg edi
azo osító;
Mo ile gi e Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez;
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e
Szoft er
riportjai ak,
statisztikái ak
ge erálásához és az értesítései ek kiküldéséhez;
Mo ile gi e eg é ko
u iká iós éljaira.

Telefo szá

-

e ételéhez szükséges eg edi

A kap solatfel étel;
kapcsolattartás;
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez azo osítás és
adatko
u iká ió és adatto á ítás;

REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN ELÉRHETŐ ADATOK
A
. o ile gi e. o ho lap és a Mo ile gi e Szoft er regisztrált felhasz áló e ükkel/email í ükkel és
jelszavukkal - az oldalra elépőkről ol a adatokat tárol, a el ek összeköthetők a elépett felhasz áló
sze él es adatai al, íg az Adatkezelő az alá iak a részletezett adatokat is sze él es adatké t kezeli.
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Sze élyes adat

Az adatkezelés élja

Felhasz áló é

-

Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez szükséges eg edi
azo osító;
Mo ile gi e Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez;
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e Szoft er riportjai ak, statisztikái ak ge erálásához
és az értesítései ek kiküldéséhez;
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez azo osítás és
adatko
u iká ió és adatto á ítás;
Mobilengine Szoftver igé
azo osításhoz;

e

ételéhez szükséges eg edi

Jelszó

-

IP- í

- A Mo ile gi e Szoft er és
. o ile gi e. o
zökke ő e tes üze eltetéséhez szükséges adat.
-

GPS és egyéb lokációs adatok

-

Mobil készülék hardver és szoftver
verziója

-

ho lap

A Mobilengine Szoftver zökke ő e tes üze eltetéséhez
szükséges adat;
Mobilengine Szoftver adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez;
Mo ile gi e Szoft er igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e Szoft er riportjai ak, statisztikái ak ge erálásához
és az értesítései ek kiküldéséhez;
A Mobilengine Szoftver zökke ő e tes üze eltetéséhez
szükséges adat.

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MEGKÖTÉSE (MEGRENDELÉS /MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS ) SORÁN SZOLGÁLTATOTT
ADATOK

Sze élyes adat

Az adatkezelés élja

Aláíró, kap solattartó st
Vezeték-és kereszt e e

A kap solatfel ételhez, a
kiállításához szükséges.

E ail í

Kap solattartás.

Telefo szá

Kap solattartás, a szá lázással, ag
kérdések hatéko a eg eztetése.

Szá lázási é és í

A sza ál szerű szá la kiállítása, to á á a szerződés létrehozása,
tartal á ak
eghatározása,
ódosítása,
teljesítésé ek
fig ele
el kísérése, az a ól szár azó díjak szá lázása, ala i t
az azzal kapcsolatos kö etelések ér é esítése.
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TECHNIKAI ADATOK
A Mo ile gi e Szoft er és a
. o ile gie . o ho lap igé
e étele sorá ge erálódó ol a adat el eket
az Mobilengine I tegrált IT rendszere az i for atikai fol a atok ered é eké t rögzít. Külö öse de e
kizárólagosa il e adat a látogatás időpo tja, az Éri tett IP í e, a ö gésző típusa, az előzőleg látogatott
e oldal í e. Az IP í ol a szá sorozat, ell el az i ter etre fellépő felhasz álók szá ítógépei
eg értel űe azo osíthatók. Az IP í ek segítségé el akár földrajzilag is lokalizálható az adott szá ítógépet
hasz áló látogató. A eglátogatott oldalak í e, ala i t a dátu , időpo t adatok ö aguk a az Éri tett
azo osítására e alkal asak, azo a eg é pl. regisztrá ió sorá
egadott adatokkal összekap sol a
alkal asak arra, hog segítségükkel a felhasz álóra o atkozó kö etkeztetéseket lehesse le o i. Az
auto atikusa rögzítésre kerülő adatokat a re dszer az Éri tett külö
ilatkozata ag selek é e élkül a
elépéskor, illet e kilépéskor auto atikusa aplózza. A külö öző il á tartások a elektro ikusa kezelt
adatállo á ok e kerül ek összekap solásra és e re delhetőek köz etle ül az Éri tettekhez – ki é e, ha
azt tör é lehető é teszi. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az Éri tettek férnek hozzá és az adatokat a
Mo ile gi e I tegrált IT re dszeré tárolja e o a a szükséges Adatfeldolgozókat. A regisztráló Éri tett adatai
a saját te h ikai adatai al az adatkezelés éljá ak eg alósítása érdeké e szerepel ek eg
il á tartás a .
Ehhez az Éri tett a Ho lapot törté ő regisztrálással és jele sza ál zat elfogadásá al kifejezette hozzájárul.
Sze élyes adat

Az adatkezelés élja

IP- í

A szolgáltatás szí o alá ak ja ítása érdeké e felhasz ált adat.

A www.mobilengine.com honlapon a
ö gészés
sorá
eglátogatott
aloldalak, letöltött doku e tu ok
adatai

A szolgáltatás szí o alá ak ja ítása érdeké e felhasz ált adat.

A www.mobilengine.com honlapon
ö gészéssel eltöltött idő

A szolgáltatás szí o alá ak ja ítása érdeké e felhasz ált adat.

A ö gésző típusa

A szolgáltatás szí o alá ak ja ítása érdeké e felhasz ált adat.

Az operá iós re dszer típusa

A szolgáltatás szí o alá ak ja ítása érdeké e felhasz ált adat.

3.COOKIE -K (SÜTIK ) KEZELÉSE
A süti a e szer er által küldött, áltozó tartal ú, alfa u erikus i for á ió so ag, el a felhasz áló
szá ítógépé rögzül és előre eghatározott ér é ességi ideig tárolásra kerül. A ookie-k alkal azása
lehetőséget iztosít a látogató eg es adatai ak lekérdezésére, ala i t i ter ethasz álatá ak
o o
kö etésére.
A cookie-k segítségé el tehát po tosa
eghatározható az Éri tett felhasz áló érdeklődési köre, i ter et
hasz álati szokásai, ho lap-látogatási törté ete. Mi el a sütik eg fajta í keké t űköd ek, el ekkel a
e oldal felis erheti az oldalra isszatérő látogatót, alkal azásukkal az adott oldalo ér é es felhasz áló é ,
jelszó is tárolható.
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A e
i e a ho lap látogatás sorá a felhasz áló ö gészője isszaküldi a ere le ezre korá a el e tett
cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekap solhatja az aktuális látogatást a korá iakkal, azo a
i el a ookiek a domain-hez kötőd ek, erre kizárólag saját tartal a teki teté e képes. A sütik ö aguk a a felhasz áló
azo osítására e képesek, kizárólag a látogató szá ítógépé ek felis erésére alkal asak.
Ér é ességi idejük és szár azásuk alapjá tö

féle sütit külö

öztethetü k

eg:

„jelszó al édett u ka e ethez hasz ált ookie”
„ izto sági ookie-k”
„Szükségszerű ookie-k”
”Fu k io ális cookie-k”
„ e oldal statisztikájá ak kezeléséért felelős ookie-k”
Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Eg edi azo osítószá , dátu ok, időpo tok
Az Éri tettek köre: A e oldalt látogató alamennyi Éri tett.
Az adatkezelés élja: A felhasz álók azo osítása, és a látogatók o o kö etése.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje:
Süti típusa
Munkamenet
sütik sessio

Álla dó vagy
e tett sütik

Adatkezelés jogalapja
Az elektro ikus kereskedel i szolgáltatások, ala i t az
i for á iós társadal i szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
. CVIII. tör é
Elkert .
/A. §
ekezdése

Az elektro ikus kereskedel i szolgáltatások, ala i t az
i for á iós társadal i szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
. CVIII. tör é
Elkert .
/A. §
ekezdése

Adatkezelés
időtarta a
A o atkozó
látogatói
munkamenet
lezárásáig tartó
időszak

Az Éri tett törléséig

Az Éri tettek adatkezeléssel kap solatos jogai ak is ertetése: Az Éri tett ek lehetőségük a a ookie-kat
töröl i a ö gészők Eszközök/Beállítások e üjé e általá a az Adat édele
e üpo t eállításai alatt.
Az adatkezelés jogalapja: Az Éri tettől hozzájárulás e szükséges, a e
i e a ookie-k hasz álatá ak
kizárólagos élja az elektro ikus hírközlő hálózato keresztül törté ő közlésto á ítás vagy arra az előfizető ag
felhasz áló által kifejezette kért, az i for á iós társadalo
al összefüggő szolgáltatás
újtásához a
Mobilengine-nek feltétle ül szüksége a .

4.

Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje:

A regisztrá iós fol a at sorá kötelezőe
egadott sze él es adatok kezelése a regisztrá ió al kezdődik és
a ak törléséig tart. A aplózott adatokat a re dszer a aplózás időpo tjától szá ított é ig tárolja. Az Éri tett
által egadott ár el sze él es adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. ikke alapjá , elektro ikus úto
tájékoztatja az Éri tettet az Adatkezelő.

V1.0

10. oldal

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ha az Éri tett törlési kérel e kiterjed az általa
kö etőe az e- ail í et is törli.

egadott e- ail í re is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást

A jogsza ál i előírások sorá köteleze dőe tárola dó adatok teki teté e a Mobilengine a törlési kérel eknek
. évi C.
nem tud eleget te i, külö öse a szá iteli izo latok eseté e , hisze a szá itelről szóló
törvé y 6 . §
ekezdése alapjá
é ig eg kell őriz i ezeket az adatokat. A kö
iteli elszá olást
köz etle ül és köz etette alátá asztó szá iteli izo latot ideért e a főkö i szá lákat, az a alitikus,
illet e részletező il á tartásokat is , legalá
é ig kell ol asható for á a , a kö elési feljeg zések
hi atkozása alapjá isszakereshető ódo
egőriz i.
Az adatok egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye, a sze élyes adatok í zettjei: A
sze él es adatokat a Mo ile gi e és a Mo ile gi e Társ állalatok u katársai kezelhetik, a fe ti alapel ek
tisztelet e tartásá al.
Az Éri tettek adatkezeléssel kap solatos jogai ak is ertetése:
•
•
•

Az Éri tett kérel ezheti az adatkezelőtől a rá o atkozó sze él es adatokhoz
hel es ítését, törlését ag kezelésé ek korlátozását, és
tiltakozhat az il e sze él es adatok kezelése elle , ala i t
az Éri tett ek joga a a hozzájárulás ár el időpo t a törté ő issza o ásához.

aló hozzáférést, azok

A sze élyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, ódosítását, vagy kezelésé ek korlátozását, az adatok
hordozhatóságát, az adatkezelések elle i tiltakozást az alá i ódoko tudja Éri tett kezde é yez i:
- postai úto a ég székhel ére í ez e,
- e ail útjá az customerservice@mobilegine.com í e .

5.

Az adatkezelés jogalapja:

•

A GDPR . ikk

•

Az elektro ikus kereskedele i szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
eg es kérdéseiről szóló
. é i CVIII. tör é
a to á iak a : Eker t .
/A. §

•

A Mobilengine a szolgáltatás újtása éljá ól kezelheti azo sze él es adatokat, a el ek a szolgáltatás
újtásához te h ikailag ele gedhetetle ül szükségesek. A Mobilengine-nek az eg é feltételek azo ossága
eseté úg kell eg álaszta ia és i de eset e ol
ódo kell üze eltet ie az i for á iós társadalo
al
összefüggő szolgáltatás újtása sorá alkal azott eszközöket, hog a sze él es adatok kezelésére sak akkor
kerüljö sor, ha ez a szolgáltatás újtásához és az e tör é
e
eghatározott eg é élok teljesüléséhez
feltétle ül szükséges, azo a e e az eset e is sak a szükséges érték e és ideig.
A szá

ekezdés

iteli jogsza ál ok ak

po t, az I fot . . §

ekezdése,

egfelelő szá lát kiállítása eseté a . ikk

6.
Adatfeldolgozás
MOBILENGINE SZOFTVTER SZOLGÁLTATÁS MUNKAFOLYAMAT ADATOK
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A Mobilengine az alá rögzített esetek e és adatkört éri tőe kizárólag adatfeldolgozói te éke séget lát el a
ele előfizetői ag
eg ízói ag li e szerződéses iszo
a lé ő Előfizető kép iseleté e a Mobilengine
szolgáltatás
újtáshoz szükséges érték e . A Mo ile gi e Szoft er hasz álatá al az Előfizető álik
Adatkezelő é azo adatok teki teté e , el adatokat a Mo ile gi e Szoft er e rögzítésre kerül ek Előfizető
és az ő Felhasz álói által. Előfizető ek a Mo ile gi e Szoft er hasz álatakor ódjá a áll a vele alkalmazotti-,
eg ízotti-, ag eg é iszo
a lé ő ter észetes-, ag jogi sze él eket a Mo ile gi e Szoft eré él
Felhasz álóké t regisztrál ia, ag eze Érti tettekről ás ódo sze él es adatokat a Mobilengine Szoftver
adat ázisá a rögzíte ie. Erre az adatrögzítésre Előfizető ek a Mobilengine Szoft er User a age e t felületé
a
ódja, ag a spe iálisa szá ára kialakított szoft eres felülete a
ódja, ag pedig a Mo ile gi e
u katársait utasít a az ő segítségükkel köz etle ül teheti meg, vagy az Előfizető ek szi té
ódjá a áll a
Mobilengine Szoft er és saját i for atikai re dszerét összekap soló i tegrá iós sator á keresztül auto atizált
ódo adatokat rögzíte ie a Mo ile gi e Szoft erben. Eze esetek e az Előfizető álik kizárólag Adatkezelő é,
és a Mobilengine kizárólag adatfeldolgozói szerepet tölt e. A Mobilengine adatfeldolgozói te éke ség
ellátásá ak feltétele, hog az Előfizető i de általa regisztrált Felhasz álójá ak, illetve eg é
ódo Éri tett
sze él ek az adatkezelés tárg át, tartal át, terjedel ét éri tőe teljes körű tájékoztatást ad, és aztkö etőe
a Felhasz álók és Éri tettek adatkezelési hozzájárulásukat a tör é i előírások ak i de teki tet e
egfelelő
alaki és tartal i kellékekkel egadta Előfizető ek. Eze tájékoztatás és hozzájárulás teljes érték e az
Előfizető felelőssége. Mo ile gi e-nek se lehetősége, se kötelessége nincs eze tájékoztatás és hozzájárulás
egtörté té ek elle őrzésére. Előfizető tudo ásul eszi és elismeri, hogy ezen tájékoztatási kötelezettségé ek
és hozzájárulás eszerzésé ek el aradásá ól vagy e teljes körű égrehajtásá ól fakadó ár il e
kárese é teki teté e a Mo ile gi e-t felelősség e terheli, és eg esetleges kárese é eseté az
előfizető teljes körűe
e tesíti Mo ile gi e-t ár el kártérítés ag ü tetés alól.
Az adatfeldolgozással éri tett adatok köre:
Sze élyes adat

Az adatkezelés élja

Nyers eredmény adatok: a Mobilengine
Szoftver használatakor rögzített adatok
között tárolt Felhasználó adat

-

Nyers eredmény adatok: a Mobilengine
Szoftver használatakor rögzített esetleges
személyes adatok

-

V1.0

Szolgáltatási szerződési i for atikai para éterei ek
teljesítése;
Mo ile gi e Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e
Szoft er
riportjai ak,
statisztikái ak
ge erálásához és az értesítései ek kiküldéséhez;

Szolgáltatási szerződési i for atikai para éterei ek
teljesítése;
Mo ile gi e Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e
Szoft er
riportjai ak,
statisztikái ak
ge erálásához és az értesítései ek kiküldéséhez;
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Historikus adatok

Szolgáltatási
teljesítése;

Log fájlok/ aplófájlok:
A Mo ile gi e Szoft er o il alkal azásá
és szerver alkal azásá futó fol a atok,
ge erált hi aüze etek, ejö ő és ki e ő
adatok aplózására,
o o kö etésére
szolgáló állo á .

-

Szolgáltatási
teljesítése

User adatok (Felhasz áló
azo osító, jelszó)

-

GPS és egyéb lokációs adatok

-

Feltöltött fájlok, dokumentumok:
Mobilengine Szoftverbe feltöltött

a

Nem felhasználói személyes adatok: a
Felhasználók
által
rögzített
más
magánszemélyekről rögzített személyes
adatok

i for atikai

para éterei ek

Szolgáltatási szerződési i for atikai para éterei ek
teljesítése;
Mo ile gi e Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e
Szoft er
riportjai ak,
statisztikái ak
ge erálásához és az értesítései ek kiküldéséhez;

User riportok összefoglaló pdf, e el fájlok,
dashboardok)
é , e ail í ,

szerződési

szerződési

i for atikai

para éterei ek

Szolgáltatási szerződési i for atikai para éterei ek
teljesítése
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez szükséges eg edi
azo osító;
Mobilengine Szoftver adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez;
Mobilengine Szoftver igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;

Szolgáltatási szerződési i for atikai para éterei ek
teljesítése
Mobilengine Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez;
Mo ile gi e Szoft er igé
e ételéhez és hozzáférés a
ki álasztott tartal akhoz és alkal azásokhoz;
Mo ile gi e
Szoft er
riportjai ak,
statisztikái ak
ge erálásához és az értesítései ek kiküldéséhez;

-

Szolgáltatási
teljesítése

-

Szolgáltatási szerződési i for atikai para éterei ek
teljesítése
Mo ile gi e Szoft er adatlogikai és fol a at logikai
űködéséhez;
Mo ile gi e
Szoft er
riportjai ak,
statisztikái ak
ge erálásához és az értesítései ek kiküldéséhez;

-

szerződési i for atikai para éterei ek

Az adatfeldolgozás jogalapja: az Adatkezelő és a Mo ile gi e között létrejött eg edi szerződés. Éri tett
felhasz áló az Adatkezelőnek előzetes, és ö ké tes hozzájárulásá al adja eg a felhatal azást az adatok
kezelésére o atkozóa .
Az adatfeldolgozás időtarta a: A User adatok köré e az Előfizető a User Ma ager hasz álatá al ár ikor
hozzáfér és törölheti a sze él es adatokat. A historikus adatok, a log fájlok és a user riportok adatfeldolgozása,
a felhasz áló adatkezelési hozzájárulásá ak issza o ásáig, de legfelje a szolgáltatási szerződés egszű ését
kö ető é ig tart. A jele po t szeri ti adatok eg es ele ei ek törölhető é tétele jele leg fejlesztés alatt áll.
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Eg es adatele ek törlésére irá uló kérés eseté a Mobilengine
o atkozóa , hog a törlés il e adatterjedele e hajtható égre.

i de

eset e

tájékoztatást ad arra

Az adattörlés, ódosítás kérele i dítvá yozása:
Fig ele
el arra, hog az Előfizetőkkel kötött eg edi szerződések alapjá a Mo ile gi e adatfeldolgozó ak
i ősül, íg az Éri tettek köz etle ül e i dít á ozhatják a Mo ile gi e- él az adatok hel es ítését ag
törlését, hisze eze adatok kezelését a Mo ile gi e az Előfizető el kötött szerződés alapjá kezeli.
Az Éri tett jogosult arra, hog kérésére az Előfizető adatkezelő i dokolatla késedele
élkül hel es ítse a rá
o atkozó po tatla sze él es adatokat, ag törölje a rá o atkozó sze él es adatokat az Előfizető
adatkezelő pedig köteles arra, hog az éri tettre o atkozó sze él es adatokat i dokolatla késedele
élkül
törölje
Az Éri tett eze jogát akké t g akorolhatja, hog kérel ét eljuttattja Előfizető ek, aki e ek
hatásköré e a Mo ile gi e Szoft er hasz álatá al el égzi az adattörlést ag adat ódosítást.

o á saját

Előfizető adatkezelő az ehhez kap solódó kérdési el és kérései el Mo ile gi e-t adatfeldolgozó az eg edi
szerződés e
egadott kap solattartó keresztül tudja fel e i a kap solatot, illet e a Mo ile gi e fe t
eg e ezett postai í é .

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATKEZELÉSE :
Az adatok külső szolgáltató szer ere általi kezeléséről az alá i adatkezelők tud ak részletes fel ilágosítást
újta i. A Mo ile gi e I tegrált IT re dszer e a Mobilengine Szoftver üze eltetése és fejlesztése sorá a
Mo ile gi e igé
e esz har adik feles szer er hoszti g szolgáltatást, tárhel szolgáltatást, ala i t eg é
felhő alapú IT szolgáltatásokat, i t például BI ki utatás szolgáltatás, riport készítő szoft er, hi ajeg zék kö ető
szolgáltatás, o il alkal azás fejlesztői és üze eltetői szolgáltatást, adat-ar hi áló szolgáltatást, re dszer
o itori g szolgáltatást, tesztre dszer szolgáltatást és e ail szolgáltatást.
A kö etkezők e felsoroljuk eze külső adatfeldolgozókat.
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: Tárhel szolgáltatás
Adatfeldolgozó eg e ezése: Mag ar Teleko N rt.
Cí e: 1519 Budapest, Pf.:434
Elérhetősége: www.telekom.hu/uzleti

Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Az Éri tett által egadott ala e
i sze él es adat.
Az Éri tettek köre: A Mo ile gi e Szoft ert hasz áló ala e
i Éri tett.
Az adatkezelés élja: A Mobilengine Szoftver űködéséhez szükséges üzleti adatok tárolása.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a tárhel szolgáltatóközötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
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Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.

ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.

BI DASHBOARD SZOLGÁLTATÓ
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: statisztikai ki utatások, riportok, dash oardok ge erálása.
Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: Peris ope Data
Cí : 1125 Mission Street, San Francisco, CA 94103, USA
Elérhetősége: www.periscopedata.com
Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: Google Cloud SQL adat ázis szolgáltatás
Elérhetősége: https://cloud.google.com/sql/

Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Üzleti spe ifiká ió a taglalt statisztikai adatok, el ek között
szerepelhet azo osításra alkal as sze él es adat.
Az Éri tettek köre: A Mobilengine Szoftver BI Dashboard-ot hasz áló ala e
i Éri tett.
Az adatkezelés élja: A Mobilengine Szoft er elérhető é tétele, egfelelő űködtetése, ala i t riportok,
statisztikák ge erálása és a egfelelő tartalo preze tálása.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a BI dashboard szolgáltató
közötti egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az
adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.

ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.

E-MAIL SZOLGÁLTATÓ
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: üg félszolgálati e ail ko
u iká ió és fájl
Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: Google Ireland Limited
Cí : Gordo House Barro Street Du li Irela d
Website: https://cloud.google.com

egosztás

Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Az Éri tett által egadott ala e
i sze él es adat.
Az Éri tettek köre: A Mo ile gi e Szoft ert hasz áló ala e
i Éri tett.
Az adatkezelés élja: Az értékesítés és az üg félszolgálat ellátása, az Előfizető el köz etle ül fol tatott
ko
u iká ió és a tá ogatása kap sá fol atott eg é ko
u iká ió.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és az e ail szolgáltató közötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
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Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.

ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.

BACKUP SZOLGÁLTATÁS
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: izto sági adat e tések tárolása
Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: Google Cloud Storeage Multi-Regional object storage
Elérhetősége: https://cloud.google.com/products/storage/
Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Az Éri tett által egadott ala e
i sze él es adat.
Az Éri tettek köre: A Mo ile gi e felhő szolgáltatást hasz áló ala e
i Éri tett.
Az adatkezelés élja: A Mobilengine Szoftver izto sági e tései ek tárhel szolgáltatása.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a szolgáltató közötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.

ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.

EGYÉB KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK:
1.

Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: Üg fél adatokat tároló CRM re dszer.

Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: Salesfor e
Elérhetőség: https://www.salesforce.com/eu
Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: Hu spot
Elérhetőség: https://www.hubspot.com/

Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Az Éri tett által egadott ala e
i sze él es adat.
Az Éri tettek köre: A Mobilengine Szoft ert hasz áló ala e
i Éri tett.
Az adatkezelés élja: üg félkap solat-menedzsment
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a külső szolgáltató közötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.
2.
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: ho lap látogatók, üg féladatok kezelése
Adatfeldolgozó eg e ezése és elérhetősége: GoDaddy
Elérhetőség: https://uk.godaddy.com/hosting/web-hosting?isc=gofhehg07
Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Az üzleti rosúrákat letöltő ala e
Az Éri tettek köre: Az üzleti rosúrákat letöltő ala e
i éri tett.
Az adatkezelés élja: Üg fél kap solattartás.
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Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a külső szolgáltató közötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.
3.
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: Szö eges üze etek küldése
Adatfeldolgozó eg e ezése: NEXMO
Elérhetősége: https://www.nexmo.com/

o il alkal azás telepítésekor.

Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: Az A droid o il alkal azásokat telepítő üg felek telefo szá a.
Az Éri tettek köre: Az Android mobil alkal azásokat telepítő ala e
i éri tett.
Az adatkezelés élja: Előfizető azo osítása.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a külső szolgáltató közötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.
4.
Adatfeldolgozó által ellátott te éke ség: Üg félszolgálati kap solattartó re dszer.
Adatfeldolgozó eg e ezése: Freshworks
Elérhetősége: https://www.freshworks.com/
Az adatkezelés té e, a kezelt adatok köre: A Mo ile gi e üg félszolgálati portált igé
e e ő előfizetők e-mail
í e, e e, telefo szá a.
Az Éri tettek köre: A Mo ile gi e üg félszolgálati portált igé
e e ő ala e
i éri tett.
Az adatkezelés élja: Üg félszolgálat ellátása.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: Az adatfeldolgozó és a külső szolgáltató közötti
egállapodás egszű éséig, ag az Éri tett ek az Adatkezelő felé i tézett törlési kérel éig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, . ikk
ekezdés f po tja, illet e az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, ala i t az i for á iós társadalo
al összefüggő szolgáltatások eg es kérdéseiről szóló
.
é i CVIII. tör é
/A. §
ekezdése.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
Ez a ho lap a Google A al ti s alkal azást hasz álja, a el a Google I . „Google” e ele ző szolgáltatása.
A Google A al ti s úg e ezett „ ookie-kat”, szö egfájlokat hasz ál, a el eket a szá ítógépére e te ek, íg
elősegítik Felhasz áló által látogatott e lap hasz álatá ak ele zését. A Felhasz áló által hasz ált e oldallal
kapcsolatos cookie-kkal létrehozott i for á iók re dszeri t a Google eg ik USA- eli szer erére kerül ek és
tárolód ak. Az IP-a o i izálás e oldali akti álásá al a Google a Felhasz áló IP- í ét az Európai U ió
tagálla ai elül ag az Európai Gazdasági Térségről szóló egállapodás a részes ás álla ok a előzőleg
egrö idíti. A teljes IP- í ek a Google USA- a lé ő szer erére törté ő to á ítására és otta i lerö idítésére
sak ki ételes esetek e kerül sor. E e e oldal üze eltetőjé ek eg ízásá ól a Google ezeket az
i for á iókat arra fogja hasz ál i, hog kiértékelje, hog a hasz álta a Felhasz áló a ho lapot, to á á, hog a
e oldal üze eltetőjé ek a ho lap akti itásá al összefüggő jele téseket készítse , ala i t, hog a e oldalés az i ter ethasz álattal kap solatos to á i szolgáltatásokat teljesítse . A Google A al ti s keretei elül a
Felhasz áló ö gészője által to á ított IP- í et e ezeti össze a Google ás adatai al. A ookie-k tárolását
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a Felhasz áló a ö gészőjé ek egfelelő eállításá al egakadál ozhatja, azo a felhí juk fig el ét, hog
ebben az esetben előfordulhat, hog e ek a ho lap ak e
i de fu k iója lesz teljes körűe hasz álható.
Megakadál ozhatja to á á, hog a Google g űjtse és feldolgozza a ookie-k általi, a Felhasz áló
e oldalhasz álattal kap solatos adatait eleért e az IP- í et is , ha letölti és telepíti a kö etkező li ke
elérhető ö gésző plugi t https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

PANASZKEZELÉS
Az adatg űjtés té e, a kezelt adatok köre és az adatkezelés élja:
Sze élyes adat

Az adatkezelés élja

Vezeték-és kereszt é

Azo osítás, kap solattartás.

E- ail í

Kap solattartás.

Telefo szá

Kap solattartás.

Az Éri tettek köre: A kifogással élő, pa aszt te ő felhasz álók.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje: A fel ett kifogásról fel ett jeg zőkö , átirat és az
arra adott álasz ásolati példá ait a fog asztó édele ről szóló
. é i CLV. tör é
/A. §
ekezdése
alapjá é ig kell egőriz i.
Az adatok egis erésére jogosult lehetséges adatkezelők sze élye, a sze élyes adatok í zettjei: A
sze él es adatokat az adatkezelő sales és arketi g u katársai kezelhetik, a fe ti alapel ek tisztelet e
tartásá al.
Az Éri tettek adatkezeléssel kap solatos jogai ak is ertetése:
•
•
•

Az Éri tett kérel ezheti az adatkezelőtől a rá o atkozó sze él es adatokhoz
hel es ítését, törlését ag kezelésé ek korlátozását, és
tiltakozhat az il e sze él es adatok kezelése ellen, valamint
az Éri tett ek joga a a hozzájárulás ár el időpo t a törté ő issza o ásához.

aló hozzáférést, azok

A sze élyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, ódosítását, vagy kezelésé ek korlátozását, az adatok
hordozhatóságát az alá i ódoko tudja Éri tett kezde é yez i:
- postai úto a ég székhel ére í ez e,
- e ail útjá az customerservice@mobilegine.com í e .
Az adatkezelés jogalapja: az Éri tett hozzájárulása, . ikk
a fog asztó édele ről szóló
. é i CLV. tör é
/A. §

ekezdés po t, az I fot . . §
ekezdése.

Tájékoztatjuk, hog
• a sze él es adat szolgáltatása szerződéses kötelezettsége alapul.
• a szerződés egkötésé ek előfeltétele a sze él es adatok kezelése
• köteles a sze él es adatokat egad i, hog pa aszát kezel i tudjuk.
• az adatszolgáltatás el aradása azzal a következ é yekkel jár, hog
eérkezett pa aszát.
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KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Az adatg űjtés té e, a kezelt adatok köre: A Fa e ook és a LinkedIn közösségi oldalako regisztrált e e, illet e
a felhasz áló il á os profilképe.
Az Éri tettek köre: Vala e
a weboldalt.

i Érintett, aki regisztrált a Fa e ook és Li kedI közösségi oldalako , és „lájkolta”

Az adatg űjtés élja: A közösségi oldalako , a e oldal eg es tartal i ele ei ek, ter ékei ek, ak iói ak ag
agá ak a e oldal ak a egosztása, illet e „lájkolása”, épszerűsítése.
Az adatkezelés időtarta a, az adatok törlésé ek határideje, az adatok egis erésére jogosult lehetséges
adatkezelők sze él e és az Éri tettek adatkezeléssel kap solatos jogai ak is ertetése: Az adatok forrásáról,
azok kezeléséről, illet e az átadás ódjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalo tájékozódhat az Éri tett.
Az adatkezelés a közösségi oldalako alósul eg, íg az adatkezelés időtarta ára, ódjára, illet e az adatok
törlési és ódosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal sza ál ozása o atkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az Éri tett ö ké tes hozzájárulása sze él es adatai kezeléséhez a közösségi oldalako .

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
A e
i e az adatkezelő szolgáltatásai k igé
e étele sorá kérdés erül e fel, esetleg pro lé ája le e az
Éri tettnek, a honlapon megadott ódoko telefo , e ail, közösségi oldalak st . kap solat a léphet az
adatkezelő el. Adatkezelő a eérkezett e- aileket, üze eteket, telefo o , Fa e ook-on stb. megadott adatokat
az érdeklődő e é el és e ail í é el, ala i t ás, ö ké t egadott sze él es adatá al eg ütt, az
adatközléstől szá ított legfelje 5é eltelté el törli.
E tájékoztató a fel e sorolt adatkezelésekről az adat fel ételekor adu k tájékoztatást.
Ki ételes hatósági egkeresésre, illetőleg jogsza ál felhatal azása alapjá
ás szer ek egkeresése eseté a
Mobilengine köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok re delkezésre
o sátására.
A Mobilengine eze esetek e a egkereső részére – a e
i e az a po tos élt és az adatok körét egjelölte
– sze él es adatot sak a
it és ol a
érték e ad ki, a el a egkeresés éljá ak eg alósításához
ele gedhetetle ül szükséges.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
A hozzáférés joga
Ö jogosult arra, hog az adatkezelőtől isszajelzést kapjo arra o atkozóa , hog sze él es adatai ak kezelése
folyamatban van-e, és ha il e adatkezelés fol a at a a , jogosult arra, hog a sze él es adatokhoz és a
rendeletben felsorolt i for á iókhoz hozzáférést kapjo .
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A helyes ítéshez való jog
po tatla sze él es adatokat. Fig ele e é e az adatkezelés élját, Ö jogosult arra, hog kérje a hiá os
sze él es adatok – eg e ek ellett kiegészítő ilatkozat útjá törté ő – kiegészítését.
A törléshez való jog
Ö jogosult arra, hog kérésére az adatkezelő i dokolatla késedele
élkül törölje a rá o atkozó sze él es
adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hog Ö re o atkozó sze él es adatokat i dokolatla késedele
élkül törölje eghatározott feltételek eseté .
Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő il á osságra hozta a sze él es adatot, és azt töröl i köteles, az elérhető te h ológia és a
eg alósítás költségei ek fig ele e ételé el egteszi az ésszerűe el árható lépéseket – ideért e te h ikai
i tézkedéseket – a ak érdeké e , hog tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hog Ö kérel ezte a
szó a forgó sze él es adatokra utató li kek ag e sze él es adatok ásolatá ak, illet e ásodpéldá á ak
törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog

•
•
•
•

Ö jogosult arra, hog kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alá i feltételek ala el ike
teljesül:
Ö itatja a sze él es adatok po tosságát, ez eset e a korlátozás arra az időtarta ra vonatkozik, amely
lehető é teszi, hog az adatkezelő elle őrizze a sze él es adatok po tosságát;
az adatkezelés jogelle es, és Ö elle zi az adatok törlését, és ehel ett kéri azok felhasz álásá ak korlátozását;
az adatkezelő ek ár i s szüksége a sze él es adatokra adatkezelés éljá ól, de Ö igé li azokat jogi igé ek
előterjesztéséhez, ér é esítéséhez ag édel éhez;
Ö tiltakozott az adatkezelés elle ; ez eset e a korlátozás arra az időtarta ra o atkozik, a íg egállapításra
e kerül, hog az adatkezelő jogos i dokai első séget él ez ek-e Ö jogos i dokai al sze e .
A tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeke , illet e a közhatal i jogosít á o , i t jogalapoko alapuló adatkezelések eseté e Ö
jogosult arra, hog a saját hel zeté el kap solatos okok ól ár ikor tiltakozzo sze él es adatai ak a kezelése
elle , ideért e az e lített re delkezéseke alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás közvetle üzletszerzés esté
Ha a sze él es adatok kezelése köz etle üzletszerzés érdeké e törté ik, Ö jogosult arra, hog ár ikor
tiltakozzo a rá o atkozó sze él es adatok e él ól törté ő kezelése elle , ideért e a profilalkotást is,
a e
i e az a köz etle üzletszerzéshez kap solódik. Ha Ö tiltakozik a sze él es adatok köz etle
üzletszerzés érdeké e törté ő kezelése elle , akkor a sze él es adatok a to á iak a e él ól e
kezelhetők.
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Auto atizált dö téshozatal egyedi ügyek e , eleértve a profilalkotást

•
•
•

Ö jogosult arra, hog e terjedje ki rá az ol a , kizárólag auto atizált adatkezelése – ideért e a profilalkotást
is – alapuló dö tés hatál a, a el rá éz e joghatással jár a ag őt haso lóképpe jele tős érték e éri te é.
Az előző ekezdés e alkal aza dó a a az eset e , ha a dö tés:
Ö és az adatkezelő közötti szerződés egkötése ag teljesítése érdeké e szükséges;
eghozatalát az adatkezelőre alkal aza dó ol a u iós ag tagálla i jog teszi lehető é, a el Ö jogai ak és
sza adságai ak, ala i t jogos érdekei ek édel ét szolgáló egfelelő i tézkedéseket is egállapít; ag
Ö kifejezett hozzájárulásá alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő i dokolatla késedele
élkül, de i de féleképpe a kérele
hó apo elül tájékoztatja Ö t a fe ti kérel ek o á hozott i tézkedésekről.

eérkezésétől szá ított 1

Szükség eseté ez hó appal eghossza ítható. A határidő eghossza ításáról az adatkezelő a késedele
okai ak egjelölésé el a kérele kézhez ételétől szá ított hó apo elül tájékoztatja Ö t.
Ha az adatkezelő e tesz i tézkedéseket Ö kérel e o á , késedele
élkül, de legkéső a kérele
eérkezésétől szá ított egy hó apo elül tájékoztatja Ö t az i tézkedés el aradásá ak okairól, valamint
arról, hog Ö pa aszt újthat e ala el felüg eleti hatóság ál, és élhet írósági jogor oslati jogá al.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudo á és te h ológia állása és a eg alósítás költségei, a Mobilengine
jele legi te h ológiai adottságai, to á á az adatkezelés jellege, hatóköre, körül é ei és éljai, ala i t a
ter észetes sze él ek jogaira és sza adságaira jele tett, áltozó alószí űségű és súl osságú ko kázat
fig ele e ételé el egfelelő te h ikai és szer ezési i tézkedéseket hajt égre a ak érdeké e , hog a
ko kázat értéké ek egfelelő szi tű adat izto ságot gara tálja, ideért e, tö ek között, adott eset e :
a)

a sze él es adatok titkosítását;

b) a sze él es adatok kezelésére hasz ált re dszerek és szolgáltatások fol a atos izal as jellegé ek iztosítását,
i tegritását, re delkezésre állását és elle álló képességét;
c)

fizikai ag űszaki i ide s eseté az arra aló képességet, hog a sze él es adatokhoz aló hozzáférést és az
adatok re delkezésre állását kellő idő e issza lehet állíta i;

d) az adatkezelés izto ságá ak gara tálására hozott te h ikai és szer ezési i tézkedések hatéko ságá ak
re dszeres tesztelésére szolgáló eljárást.

A MOBILENGINE SZOFTVER ISMERT MŰSZAKI KORLÁTAI AZ ADATTÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS TERÜLETÉN
A GDPR sza ál zás szelle é e a Mobilengine elkötelezett, hog a jö ő e minden to á i fejlesztésé él
a i álisa fig ele e vegye az adat édele és a sze él es adatok törlésé ek és utólagos ódosításá ak
lehetőségeit. Ug a akkor a Mo ile gi e sok é es fejlesztési últja és jele legi te h ológiája tartal az a
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sze él es adatok utólagos törlésére és ódosításá ak lehetőségeire éz e korlátokat és egkötéseket. A
Mo ile gi e a GDPR sza ál zás szelle é e elkötelezett szi té , hog eze korlátokat a gazdaságilag ra io ális
időtá o elül fol a atos fejlesztéssel sökke tse és or osolja. A to á iak a felsoroljuk azo korlátozásokat,
amelyek jelen Sza ál zatu k hatálya alatt ér é esek. A e
i e az Érti tett kérésére, ag attól függetle ül
az Előfizető ag Adatkelező eze korlátok a ütköző és a Mo ile gi e Szoft er jele te h ológiai képességei
túl utató adat törlést és/ ag adat ódosítást igé el, akkor Mo ile gi e azo igé ek tárg á a sak és
kizárólag eg Előfizető és Mo ile gi e által köl sö öse elfogadott eg ízási szerződés és eg ízási díj
elle é e és a ak időzítése szeri t képes és hajla dó eljár i.
Sze élyes adat

Utólagos adattörlés, adat ódosítás korlátai

Felhasz áló é

-

User
ag

-

Szár aztatott adatokat tárolu k sak. Adat egteki tés,
kiadás, ag adatel esztés e lehetséges. Adat reset
lehetséges.

-

A Mo ile gi e Szoft er korlátozotta képes a log
fájlok a és az adat ázis a található últ eli rögzített
adatok törlésére;
Teljes a ou t törlése lehetséges;
Külö
eg ízás eseté lehetséges időszak glo ális
törlésére i de adatra kiterjed e.

Jelszó

a age e t alkal azással törölhető a felhasz áló
ódosíthatóak az adatai

IP- í
GPS és egyéb lokációs adatok

Nyers eredmény adatok: a Mobilengine
Szoftver használatakor rögzített adatok
között tárolt Felhasználó adat
Nyers eredmény adatok: a Mobilengine
Szoftver használatakor rögzített esetleges
személyes adatok
Historikus adatok

Log fájlok/ aplófájlok:
A Mo ile gi e Szoft er o il alkal azásá
és szerver alkal azásá futó fol a atok,
ge erált hi aüze etek, ejö ő és ki e ő
adatok aplózására,
o o kö etésére
szolgáló állo á .

-

User riportok összefoglaló pdf, e cel fájlok,
dashboardok)
User adatok (Felhasz áló é , e ail í ,
azo osító, jelszó)
GPS és egyéb lokációs adatok
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Feltöltött fájlok, dokumentumok: a
Mobilengine Szoftverbe feltöltött
Nem felhasználói személyes adatok: a
Felhasználók
által
rögzített
más
magánszemélyekről rögzített személyes
adatok
AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adat édel i i ide s alószí űsíthetőe
agas ko kázattal jár a ter észetes sze él ek jogaira és
sza adságaira éz e, az adatkezelő i dokolatla késedele
élkül tájékoztatja az Éri tettet az adat édel i
i ide sről.
Az Éri tett részére adott tájékoztatás a világosa és közérthetőe is ertet i kell az adat édel i i ide s
jellegét, és közöl i kell az adat édel i tiszt iselő ag a to á i tájékoztatást újtó eg é kap solattartó e ét
és elérhetőségeit; is ertet i kell az adat édel i i ide s ől eredő, alószí űsíthető kö etkez é eket;
is ertet i kell az adatkezelő által az adat édel i i ide s or oslására tett ag ter ezett i tézkedéseket,
eleért e adott eset e az adat édel i i ide s ől eredő esetleges hátrá os kö etkez é ek e hítését élzó
i tézkedéseket.
Az Éri tettet e
•

•

•

kell tájékoztat i, ha a kö etkező feltételek ár el ike teljesül:

az adatkezelő egfelelő te h ikai és szervezési védel i i tézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
i tézkedéseket az adat édel i i ide s által éri tett adatok teki teté e alkal azták, külö öse azokat az
i tézkedéseket – i t például a titkosítás alkal azása –, a el ek a sze él es adatokhoz aló hozzáférésre fel
e jogosított sze él ek szá ára értel ezhetetle é teszik az adatokat;
az adatkezelő az adat édel i i ide st kö etőe ol a to á i i tézkedéseket tett, a el ek iztosítják, hogy az
Éri tett jogaira és sza adságaira jele tett, agas ko kázat a tová iak a valószí űsíthetőe e valósul
meg;
a tájékoztatás ará ytala erőfeszítést te e szükségessé. Ilyen esetekben az Éri tetteket il á osa közzétett
i for á iók útjá kell tájékoztat i, ag ol a haso ló i tézkedést kell hoz i, a el iztosítja az Éri tettek
haso lóa hatéko tájékoztatását.
Ha az adatkezelő ég e értesítette az Éri tettet az adat édel i i ide sről, a felüg eleti hatóság, iutá
érlegelte, hog az adat édel i i ide s alószí űsíthetőe
agas ko kázattal jár-e, elrendelheti az Éri tett
tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adat édel i i ide st az adatkezelő i dokolatla késedele
élkül, és ha lehetséges, legkéső
órá al
azutá , hog az adat édel i i ide s a tudo ására jutott, ejele ti az . ikk alapjá illetékes felüg eleti
hatóság ak, ki é e, ha az adat édel i i ide s alószí űsíthetőe e jár ko kázattal a ter észetes sze él ek
jogaira és sza adságaira éz e. Ha a ejele tés e törté ik eg
órá
elül, ellékel i kell hozzá a
késedele igazolására szolgáló i dokokat is.
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PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése elle pa asszal a Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság Hatóság ál
lehet él i:
Ne zeti Adat édel i és I for á iósza adság Hatóság
1
Budapest, Szilág i Erzsé et fasor /C.
Le elezési í :
Budapest, Postafiók: .
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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