ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS
1.

Az adatkezelő
neve:
székhelye:
adószáma:
cégjegyzékszáma:
telefonszáma:
e-mail címe:
adatvédelmi nyilvántartási száma:
honlapja:

2.

Future Planner Development Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. 1. em. 1.
23979116-2-05
05-09-024377
Support: +3620 4691404, +3670 6014652
tamas@everrip.com
NAIH-62706/2013.
www.everrip.com

Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”) 5. § (1) (a) pontja, vagyis az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre
kiterjedő – kezeléséhez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulás a jelen adatvédelmi tájékoztatás elfogadásával kerül
megadásra.

3.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Adatkör

Adatkezelési cél

A
felhasználó
neve,
állampolgársága és e-mail
címe, az általa megadott
felhasználónév, és jelszó,
valamint az általa feltöltött
tartalmak.

Az adatkezelő ezeket az adatokat az everrip.com honlappal
kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából kezeli.
Az adatkezelő az érintett személy állampolgársága segítségével
statisztikát készít arról, hogy milyen országból látogatják a
honlapot.
A felhasználó email címét az adatkezelő megjeleníti az általa
szerkesztett online emlékoldalakon kapcsolatfelvétel céljából. Ezt
az email címet az adatkezelő egy programmal védi az illetéktelen
robotokkal szemben, hogy a szerkesztő email címével ne lehessen
visszaélni. A felhasználó a felhasználási feltételekben
meghatározott regisztráció beküldésekor engedélyezi az
adatkezelőnek, hogy kiadja az emailcímét azoknak az
érdeklődőknek, akik az elhunytról készült emlékoldallal
kapcsolatban szeretnének kommunikálni az azt készítő
felhasználóval.

A felhasználó neve, e-mail Az adatkezelő az adatok segítségével hírlevelet küld az everrip.com
címe és állampolgársága. honlappal kapcsolatos szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Az adatkezelő az érintett személy állampolgársága segítségével
személyre szabja a felhasználó számára küldött hírleveleket.
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4.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő bármely személy adatait és az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban szolgáltatott tartalmait 100 évig tudja megőrizni a szolgáltatásnyújtás során, a
felhasználási feltételekben meghatározottakra figyelemmel. Az adatok és a tartalmak törlése
azonban bármikor kérhető. Ennek hiányában az adatokat az adatkezelő a szolgáltatásnyújtás
megszűnését követően az általános elévülési idő (a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos
szerződéses kapcsolat megszűntét követő öt év) végéig őrzi. Ha az adatokat az adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az
adatokat az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését
követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó
iratok részét képezik, például az adatkezelő és az érintett közötti szerződéskötéssel kapcsolatos
dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

5.

Az adatok megismerésére jogosult személyek
Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá: az
adatkezelő oldalán az adminisztrátor és a rendszergazda.

6.

Adatbiztonsági intézkedések
Az adatkezelő a személyes adatok biztonságát a következő eszközökkel védi:




7.

a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;
titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és
az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink
férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

Tárhelyszolgáltató és fizetési szolgáltató
Az adatkezelő az Amazon Web Services nevű szolgáltatót veszi igénybe tárhelyszolgáltatóként..
Az Amazon Web Services tevékenységével kapcsolatos tudnivalók az alábbi linken érhetők el:
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/.
Az adatkezelő a Braintree nevű szolgáltatót veszi igénybe fizetési szolgáltatóként. A Braintree
tevékenységével
kapcsolatos
tudnivalók
az
alábbi
linken
érhetők
el:
https://www.braintreepayments.com/legal.
Mindkét cég az Európai Gazdasági Térség területén (EGT, melynek része az Európai Unió
minden tagja, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland) kívül működik. Egyes EGT-n kívüli
országokban az Infotv. 8. § pontja szerint nem biztosított a személyes adatok „megfelelő szintű”
védelme. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott ország jogszabályai nem feltétlenül
tartalmazzák az EGT országokban szokásos adatvédelmi rendelkezéseket. Az érintett személy
a személyes adatai kezeléséhez erre tekintettel járul hozzá. Az adattovábbítás jogalapja az
Infotv. 8. § (1) a) pontja, vagyis az érintett kifejezett hozzájárulása, amely a jelen adatvédelmi
tájékoztatás elfogadásával kerül megadásra.

8.

Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára
Az adatkezelő jogosult bármely személy adatait és az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban szolgáltatott tartalmait a jogszabályban meghatározott esetekben átadni az adott
hivatalos lefolytatására jogosult szervnek, pl. ha valaki rosszhiszeműen vagy szándékosan élő
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személynek készített online emlékoldalt, vagy az adatkezelő szolgáltatásait visszaélésszerűen,
nem rendeltetésszerűen, vagy az adatkezelő felhasználási feltételeit megsértve használja.
9.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a
kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az adatkezelő
az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Infotv.
21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése
ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint
az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-3911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatkezeléssel
kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30.
alfejezetei tartalmazzák. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek
elküldeni a panaszt. Az adatkezelő elérhetősége: Schleer Tamás, tamas@everrip.com.
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