Adatkezelés

Milyen jellegű adatokat gyűjtünk rólad?
Az oldal egy ingyenes szolgáltatást, melyet magánszemély üzemeltet. Az
oldal az adataidat az USA-ban és EU-ban (Magyarország) tárolja.
Az oldal regisztrációkor olyan személyes adatokat gyűjt, mint például : Teljes név,
születési idő ill. email cím.
Ezekre az adatokra egyértelműen a közösség építése miatt van szükség, hiszen ez egy
közösségioldal.
Az oldal továbbá tárolhat olyan adatokat, amiket te magad osztasz meg; képek,
bejegyzések, milyen csoportokhoz kapcsolódsz, érdeklődési korod.
Az oldal gyűjthet olyan információkat is, melyeket mások osztanak meg és közöd van
az adott dologhoz pl.: megjelölnek egy bejegyzésben, egy fényképen.
Gyűjtünk olyan jellegű információkat is, mint például: kivel lépsz kapcsolatba, kivel lépsz
kapcsolatba legtöbbet stb.
Eszközeiddel kapcsolatos információkat is gyűjthetünk.
Ilyen információ például, hogy milyen eszközt használsz(pl.: telefon), ezen milyen
operációs rendszert használsz ill. milyen hardverekből áll össze az eszköz.
Internetkapcsolatodról is gyűjthetünk információkat: pl. IP cím, böngésző, nyelv, időzóna.
Tartózkodási helyedről esetlegesen gyűjthetünk információt.

Hogyan használjuk személyes adataidat?
Személyes adataidat az oldal önként oszthatod meg. Az oldalon belül
megosztott adatokat a közösség tagjai láthatják, illetve ha lehetőséged van, akkor ezeket
ismerőseidre, vagy saját magadra korlátozhatod(a későbbiekben).
Olyan adatot, amit nem teszel közzé, de a fentiekben jogot formáltunk gyűjtésére 3. félnek ki
nemadjuk, ezalól kivétel lehet, egy hatósági felszólítás, házkutatási parancs stb.
Mindent megteszünk adataid védelmének érdekében, viszont ha egy rajtunk kívülálló ok
miatt, 3. személy jogosulatlanul hozzáfér a szervereinken tárolt információkhoz, azért
felelősséget nem tudunk, és nem is vállalunk.
A rendelkezésünkre álló adatokat az oldal fejlesztésének érdekében felhasználjuk.
Információidat kiértékelhetjük, hogy jobb szolgáltatásokat tudjunk számodra nyújtani.
Amennyiben a weboldal új tulajdonost kap, az adataidat és azok kezelési jogát megkaphatja.

Hogyan tudom törölni az adataimat?
Adataidat kérésedre eltávolítjuk.
Ehhez mindössze egy e-mailt kell küldened az oldalon keresztül, melyben magyar v. angol
nyelven kérvényezed, hogy adataidat a weboldalról távolítsuk el.
A kérvényt a regisztrált email-címről kell elküldened, tartalmaznia kell a nevedet, emailcímedet.
Hamarosan a weboldalról automatikusan kérvényezheted adataid törlését, ám ez a funkció
még fejlesztés alatt áll.

Hivatalos megkeresések
Amennyiben egy hatósági szerv hivatalosan megkeres minket, és mi jóhiszeműen úgy
gondoljuk, hogy megkeresésük törvényes, akkor kötelességünk az adataidat az adott
hatósági szervnek hiánytalanul átadni.
Ezt kötelességünknek érezzük, hiszen szeretnénk megelőzni a csalásokat/illegális
cselekményeket.
Ha valaki megkeres minket, és hitelesnek érezzük megkeresését, azzal kapcsolatban, hogy
profilod illegális tartalmat tartalmaz, és/vagy hamis, a profilodat jogunk van teljes egészében
AZONNAL törölni, az összes adatoddal együtt.

A szabályzat megváltoztatása
A szabályzat változtatásánál a weboldalon belül közleményt helyezünk el.

Hogyan tudsz elérni minket, az esetleges kérdéseiddel?
Mivel mi nem egy cég vagyunk, pusztán szórakozásból hoztuk létre eme weblapot, postai
úton nem érhetsz el bennünket.

Kapcsolati cím, melyre bármely témában küldhetsz levelet az oldalon keresztül érhető el.
Megkeresésedre nem kötelességünk reagálni, de ha fontos és tartalmas levelet küldesz
angol, vagy magyar nyelven, arra mindenképpen reagálni fogunk, 1 hónapon belül.
A profiltörlés-kérelmeket 1-5 hónapig terjedően bírálhatjuk el, ám esetenként ez 1 nap alatt
megtörténhet.
Miután bevezettük az új funkciókat erre vonatkozóan, csak ott lesz lehetőség az
adataid/profilod törlésére, emailban ezután már nem áll módunkban ilyen kérésekre
reagálni(biztonsági szempontokból).
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