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Az alábbi dokumentum leírja, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait,
függetlenül attól, hogy Ön regisztrált felhasználó, vagy csak egy vendég.
Adatai biztonsága kiemelten fontos a számunkra, így mindent elkövetünk ennek
védelme érdekében.
A jelen dokumentum bármikor változhat.
Az általunk gyűjtött adatok:
o A weboldal sütiket használ, és a weboldal használatával automatikusan
elfogadjuk a sütik használatát, illetve a jelen dokumentumban leírtakat is. A
sütik elfogadása nélkül a weboldal nem használható.
o Az adatokat közvetlenül és kizárólag csak Öntől gyűjtjük.
o A böngésző tevékenységét a pridekozosseg.hu webes alkalmazása nem elemzi,
kizárólag a weboldalon eltöltött tevékenységét és ezt is kizárólag csak a
regisztrált és bejelentkezett tagok esetén naplózzuk. Ilyen adatok:
 Utolsó bejelentkezés dátuma
 Utolsó IP cím
 A regisztrációkor illetve a profilban megadott adatok
 Az Ön által írt hozzászólások, tevékenységek az oldalon, amik
módosítást végeznek az adatbázisunkban (bármely tevékenység, ami
hozzászólás, kedvelés, feltöltés, stb.).
Mire használjuk fel az ön adatait?
o Az Ön által megadott adatokat nem használjuk fel célzott reklámok
megjelenítésére.
o Az Ön által megadott adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára (kivételt
képeznek a hatósági, hivatalos kérések, amiknek minden esetben
maradéktalanul eleget teszünk).
o Az Ön által megadott adatokat kizárólag a saját szolgáltatásunk javítása
érdekében használjuk fel.
Hogyan védjük személyes adatait?
o Az Ön által megadott adatokat kizárólag az oldal üzemeltetői, illetve azon tagok
látják, akik szintén regisztráltak és bejelentkeztek.
o Kizárólag azok az adatok publikusak Önről, amit saját kezűleg a regisztrációkor
(vagy későbbi profil módosítás során) megadott.
o Az Ön által megadott kritikus adatokat (mint például a jelszó), titkosítással és
kódolási eljárásokkal tárolunk, így az Ön jelszava az adminisztrátorok előtt sem
publikus. A titkosítási eljárás biztonságos, különböző „sózási” és egyedi kulccsal
ellátott többszintes kódoláson esnek át az ilyen érzékeny adatok.
o Az Ön által megadott e-mail címre nem küldünk az Ön beleegyezése nélkül
kéretlen leveleket, és az e-mail címét nem adjuk ki harmadik fél számára
(kivételt képeznek a hatósági, hivatalos kérések, amiknek minden esetben
maradéktalanul eleget teszünk).
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Hogyan módosíthatja, vagy törölheti az Ön által megadott adatokat?
o Módosítani bejelentkezés után a profil szerkesztésével tudja. Az előzőleg
mentett adatok rendszerben történő maradásáról a következő pont
nyilatkozik.
o Amennyiben szeretné magát törölni weboldalunkról és adatbázisunkról (erről
bővebben a következő pont nyilatkozik), az adatai szerkesztése oldalon legalul
ezt megteheti.
Fontos! Felhívjuk figyelmét, hogy az adatbázisunkról rendszeres biztonsági mentés
készül, így amennyiben Ön törli magát a rendszerből, azzal a következőket éri el:
o A jövőben nem érik el az adatait.
o A jövőbeni mentésekben nem szerepelnek az adatai.
Azonban a törléssel tudatában kell lennie azzal, hogy a korábbi biztonsági
mentésekben szerepelhetnek az adatai. Ezeket a mentéseket kizárólag visszaállítások
esetén vesszük elő, és a mentéseket maximum 90 napig őrizzük meg.
Önnek joga van kérni, hogy az adatbázis mentésekből is töröljük az adatait, ehhez
kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
Ki felel az Ön személyes adatainak kezeléséért a webhelyen?
o A pridekozosseg.hu tulajdonosai.
o Ha bármely észrevétele, vagy kifogása van az adatvédelmi elveinkkel, kérjük,
lépjen kapcsolatba velünk, fontos számunkra az Ön adatainak védelme, így
amint lehet, válaszolunk Önnek.

