NOVASET KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A Novaset Kft. (a továbbiakban „NNOVASET”, „Nmi”, „Nüzeemettet”” vagy „Nadatkeeet””t 2018. május 25-t”t hatátyos adatvédetmi
seabátyeata (a továbbiakban “Seabátyeat”, “Tájékoetató” vagy “Irányetv”t.

Beveeetés

Ee ae adatvédetmi irányetv réseteteei a seotgáttatásainkat igénybevev”, tetephetyüznket, rendetésüznket megtátogató és a
termékeinket vagy seotgáttatásainkat („Nseotgáttatások”t igénybe vev” seemétyek adatainak védetmét. Ae Ön adatvédetme fontos
seámunkra. Cétunk ae, hogy otyan seemétyre seabot seotgáttatást és/vagy ontine étményt nyújtsunk, amety ae Ön seámára a
tegmegfetet”bb és teghasenosabb seotgáttatásokat, információkat, adatorrásokat nyújtja. Ee tartatmaeea aeokat a fettéteteket,
ametyek mettet a seotgáttatásaink etérhet”k ae Ön seámára, és ismertet, hogyan gyűjtjüzk és hasenátjuk a seotgáttatás
igénybevétete során seereet adatokat. Javasotjuk, hogy fgyetmesen otvassa et eet ae adatkeeetési tájékoetatót!
Seotgátatásaink nyitvánosak, és eeek igénybevétetévet Ön váttatja ae it megadot adatvédetmi irányetvek etfogadását. Ha eeekket
nem ért egyet, javasotjuk, hogy seüzntesse be a seotgáttatás igénybevétetét. Ha etégedetten a seotgáttatásunkkat, kérjüzk, tépjen
vetüznk kapcsotatba!
Ae seotgáttató dönthet úgy, hogy a jöv”ben et”eetes értesítés nétküzt megváttoetatja ae adatvédetmi irányetvek fettéteteit, pétdáut a
seotgáttatás min”ségének emetése, a fethasenátói étmény javítása vagy a jogseabátyi megfetetés fenntartása érdekében. A
seotgáttatás igénybevétetévet ae adatvédetmi nyitatkoeathoe is hoeeájárut. A jeten adatvédetmi irányetvek jetenteg ebben a
dokumentumban kerüztnek köeeététetre.

Ae adatkeeetési tájékoetató hatátya atá es” webotdatak

A jeten adatvédetmi irányetvek hatátya atá tartoenak: gyerekseemese.hu.
Hontapjaink más webotdatakra mutató tinkeket tartatmaehatnak, ae információs gyakortatokat és ae ityen webotdatak tartatmát ae
ityen webhetyek adatvédetmi nyitatkoeatai seabátyoeeák. Javasotjuk, hogy otvassa át ae ityen webhetyek adatvédetmi nyitatkoeatait
ae információs gyakortatuk megértéséhee.

Ae adatkeeetési tájékoetató hatátya atá es” seotgáttatások

A jeten adatvédetmi irányetvek hatátya atá tartoenak a Novaset Kft. áttat nyújtot seotgáttatások. Kérjüzk, hogy ae információs
gyakortat megértéséhee otvassa át eet a dokumentumot.
Fogatmi magyaráeat:
Adatkeeet” ae a terméseetes vagy jogi seeméty, köehatatmi seerv, üzgynökség vagy bármety egyéb seerv, amety a seemétyes adatok
keeetésének cétjait és eseköeeit önáttóan vagy másokkat együzt meghatároeea.
Adatetdotgoeó ae a terméseetes vagy jogi seeméty, köehatatmi seerv, üzgynökség vagy bármety egyéb seerv, amety ae adatkeeet”
nevében seemétyes adatokat keeet.
A tegtöbb áttatunk keeett seemétyes adat esetén adatkeeet”k és fetdotgoeók is vagyunk, de egyes esetekben csak adatedotgoeók.
Ennek a seabátyeatnak a végén küztön tistában megtatátja ae adatetdotgoeókat és adatkeeet”ket.

Ae Ön áttat megadot adatok

Kérüznk és gyűjthetüznk Önr”t a seotgáttatás során ae Ön aeonosítására seotgátó seemétyes adatokat, pétdáut a nevét, címét,
tetefonseámát, e-mait címét, vatamint bieonyos, a seotgáttatás igénybevétetéhee seüzkséges kapcsotódó információkat, pétdáut ae
egéseségüzgyi seotgáttatás nyújtsáhoe seüzkséges adatokat, vagy váttatata nevét, a váttatata adóseámát. Aeeat, hogy Ön önkéntesen
megadja eeeket ae információkat, Ön váttatja, hogy Ön eeen seemétyes adatok tutajdonosa vagy más módon rendetkeeik a
seüzkséges engedéttyet, hogy aeokat megadja neküznk.

Gyűjtöt információtpusok

Fogatmi magyaráeat:
Ebben a Seabátyeatban a seemétyes adat minden otyan információ, ami egy aeonosítot vagy aeonosítható terméseetes seemétyre
(érintetret vonatkoeik; aeonosíthatónak neveeeüzk aet a terméseetes seemétyt, aki köevetten vagy köevetet módon, küztönösen
vatamety aeonosító (pétdáut név, seám, hetymeghatároeó adat, ontine aeonosító vagy a terméseetes seeméty test, feiotógiai,
genetkai, seettemi, gaedasági, kutturátis vagy seociátis aeonosságára vonatkoeó egy vagy több tényee”t atapján aeonosítható.
Egéseségüzgyi adat: egy terméseetes seeméty test vagy pseichikai egéseségi áttapotára vonatkoeó seemétyes adat, ideértve a
terméseetes seeméty seámára nyújtot egéseségüzgyi seotgáttatásokra vonatkoeó otyan adatot is, amety információt hordoe a
terméseetes seeméty egéseségi áttapotárót.
A seotgáttatásunkon keresetüzt össeegyűjtöt információk fethasenátása a seotgáttatás nyújtásának cétjára kortátoeódik. A seemétyes
adatokat ae Ön igényeinek és érdekeinek jobb megértése és jobb kiseotgátása érdekében hasenátjuk fet. Nem tárotunk hitetkártya
adatokat.
A nem seemétyes adatok otyan adatok és hasenátat művetetekb”t seármaeó információk, ametyek nem kapcsotódnak köevettenüzt
egy adot seemétyaeonossághoe. A seotgáttató össeegyűjthet és etemeehet a nem seemétyes adatokat annak értéketésére, hogy a
tátogatók hogyan veseik igénybe ae adot seotgáttatást. Hírteveteket jetenteg nem küztdüznk. Össeesítet információkat jetenteg nem
gyűjtüznk és nem keeetüznk.
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Süztk, Web beacon-ok

Webotdatunk a böngése” "cookie" (süztt funkcióját hasenáthatja a seámítógépen. A cookie-k otyan apró információcsomagok,
ametyeket a seámítógépe tárot a webotdathoe kapcsotódóan. Webotdatunk akkor otvashatja et eeeket a cookie-kat, amikor
fetkeresi webhetyüznket. A cookie-kat seámos módon hasenáthatjuk, így eeek segítségévet menthetjüzk a bejetentkeeését
(amennyiben van ityen funkció a webotdatont, hogy ne kettjen újra betépnie minden atkatommat, amikor megtátogatja
webhetyüznket, vagy hogy ae Ön érdekeire specifkus tartatmakat jetenítsüznk meg, és nyomon kövessüzk ae Ön áttat megtátogatot
otdatakat. Eeek a cookie-k tehet”vé teseik seámunkra, hogy ae áttatunk össeegyűjtöt adatokat fethasenátva testreseabjuk ae Ön
tapasetatatait, hogy webhetyüznk tátogatása minét értékesebb és retevánsabb tegyen ae Ön seámára. A tegtöbb böngése” seoftver
beáttítható a cookie-k keeetésére. Módosíthatja a böngése” preferenciáját, hogy ae ae Ön seámára a cookie-kkat kapcsotatos
vátasetási tehet”ségeket nyújtson. Kivátasethatja pétdáut, hogy etfogadja ae össees cookie-t, értesítést kérhet eeekr”t, vagy
etutasíthatja ae össees cookie-t. Ha úgy döntene, hogy etutasítja a cookie-kat, bieonyos webtap funkciók és kényetmi tehet”ségek
esetteg nem működhetnek majd megfetet”en, és esetteg nem hasenáthatja aeokat a seotgáttatásokat, ametyek regisetrátást
igényetnek ahhoe, hogy réset vegyen bennüzk, vagy újra regisetrátnia kett magát minden atkatommat, amikor fetkeresi
webhetyüznket. A tegtöbb böngése” ae "Súgó" réseében útmutatást nyújt a böngése” visseaáttításáhoe a süztk etutasításáhoe. A
cookie-kbót seármaeó nem seemétyes adatokat ae Ön kifejeeet et”eetes hoeeájárutása nétküzt seemétyaeonosításra atkatmas
adatokkat nem kötjüzk össee.
Ae Üeemettet”k webotdatai webes jete”ket is hasenáthatnak, hogy nem seemétyes adatokat gyűjtsön webotdatunk hasenátatárót, a
kivátasetot seponeorok vagy tagok webotdatárót, küztönteges promóciók vagy hírtevetek hasenátatárót és egyéb tevékenységekr”t. A
webes jete”k áttat gyűjtöt információk tehet”vé teseik seámunkra, hogy statsetkaitag etten”rieeüzk, hogy hányan hasenátják
webotdatunkat és kivátasetot seponeorainkat; hány ember nyitja meg e-maitjeinket; vagy mityen cétbót történnek eeek ae
intéekedések. Ae üzeemettet”k ae Ön engedétye nétküzt nem kapcsotnak össee a webes beaconokbót seármaeó nem seemétyes
adatokat seemétyaeonosításra atkatmas adatokkat.Kérüznk és gyűjthetüznk Önr”t a seotgáttatás során ae Ön aeonosítására seotgátó
seemétyes adatokat, pétdáut a nevét, címét, tetefonseámát, e-mait címét, vatamint bieonyos, a seotgáttatás igénybevétetéhee
seüzkséges kapcsotódó információkat, pétdáut ae egéseségüzgyi seotgáttatás nyújtsáhoe seüzkséges adatokat, vagy váttatata nevét, a
váttatata adóseámát. Aeeat, hogy Ön önkéntesen megadja eeeket ae információkat, Ön váttatja, hogy Ön eeen seemétyes adatok
tutajdonosa vagy más módon rendetkeeik a seüzkséges engedéttyet, hogy aeokat megadja neküznk.

Hogyan hasenátjuk ae Ön információit?

A seotgáttatás igénybevétete során adot adatait, aeonosítóit, seemétyes adatait (név, cím, tetefonseám, e-mait címt és a
seotgáttatássat kapcsotatos egéseségüzgyi adatait ae érvényes jogseabátyoknak megfetet”en tartjuk nyitván, tárotjuk és ”rieeüzk.
Amennyiben jogseabáty seámunkra et”írja, úgy ae etengedhetettenüzt seüzkséges és minimátisan et”írt seemétyes adatait átadhatjuk
harmadik fétnek is. Eeen adatok további jogseerű keeetéséért a harmadik fét fetet”s. A feetési fetdotgoeási seotgáttatásainkat
harmadik fét péneforgatmi seotgáttatása bietosíthatja, és a seotgáttatón kívüzti társaságok (pt. kártyatársaságt is támogathatják a
seotgáttató péneüzgyi tevékenységét. Ae üzgytetek tétrehoeatata vagy megkönnyítése, ittetve jogseabátyi megfetet”ség érdekében a
seotgáttató megosethatja seemétyes adatait partnereivet.

Adatmeg”reési id”

A seotgáttatásaink kapcsán addig tárotjuk ae Ön seemétyes adatait, ameddig aet a jogseabátyi köteteeetség et”írja. Egyes adatokat
ae Ön áttat igénybevet seotgáttatás befejeeését követ”en is meg”reüznk a jogseabátyi et”írások seerint.
•
A seámtákkat kapcsotatos információkat 8 évig tárotjuk.
•
A panasejegye”könyveket 5 évig tárotjuk.

Információmegosetás

A seotgáttató nem értékesít, nem bérti és nem adja bérbe ae egyének seemétyes adatait vagy e-mait címek tistáját marketng
cétokra, és a jogseabátyi et”írások betartása mettet kereskedetmi seempontbót ésseerű tépéseket tese eeen információk
bietonságának meg”reése érdekében. A seotgáttató aeonban fenntartja magának a jogot arra, hogy minden otyan információt
átadjon bármety otyan seerveeetnek, ametybe ae seotgáttató a jöv”ben váttatat átatakutás keretében beotvad, egyesüzt, vagy
átruháeea aeokat annak érdekében, hogy a harmadik fét fotytathassa eeen fetadatok réseét, vagy egéseét. Fenntartjuk magunknak
a jogot, hogy seemétyes adataikat a rendseerüznk vagy a váttatkoeásunk védetme érdekében fetfedjüznk, amennyiben ésseerűen úgy
vétjüzk, hogy Ön megsért a fethasenátási fettéteteinket, vagy ha ésseerűen úgy vétjüzk, hogy bármityen ittegátis tevékenységet
keedeményeeet vagy abban réset vet. Eeenkívüzt kérjüzk, vegye fgyetembe, hogy bieonyos körüztmények köeöt ae Seotgáttató
kötetes seemétyes adataikat kiadni bírósági vagy egyéb hatósági köteteeés atapján.
Ae áttáthatóság érdekében ae Seotgáttató egyes tevékenységeit nyitvánosan etérhet” archívumok formájában keeethet. Pétdáut ha
egy e-mait üzeenetet küztd ae Seotgáttató áttat üzeemettetet nyitvános teveteeési tistákra vagy fórumokra, ae aet eredményeehet,
hogy egyes seemétyes adatai a nyitvánosan etérhet” archívumok réseét képeeik majd.
Mivet nem tudjuk és nem etten”rieeüzk mások csetekményeit, Ön körüzttekintésset kett, hogy etjárjon, amikor úgy dönt, hogy
nyitvánosan köeeé tese magárót vagy másokrót seótó információkat nyitvános fórumokon.
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A seemétyes adatokkat kapcsotatos jogai és jogorvostat tehet”ségei

Ön ae adatkeeetésüznk jogaivat a novaset@t-ontine.hu e-mait címre küztdöt kéretmévet, vagy Adatkeeet” más etérhet”ségén, pt.
írásban, ae adatkeeet” postai címére (seékhetyéret küztdöt ajántot vagy tértvevényes-ajántot tevétben éthet. Ae adatkeeetésset
kapcsotatos kérdésre adatkeeet” a kéeheevétett”t seámítot 30 napon betüzt kötetes vátaseotni. Ae Ön seemétyes adataivat
kapcsotatos jogait egyes küztönteges esetekben egyes vonatkoeó jogseabátyi fettétetek kortátoehatják. Ae Ön jogai:

Hoeeáférés: ae EU 2016/679 Rendetet 15. cikke atapján ae Ön kéretmére tájékoetatást adunk ae áttatunk keeett seemétyes
adatok körér”t, ae adatkeeetés cétjárót, jogatapjárót, id”tartamárót és egyéb vonatkoeó kérdésekr”t.

Hetyesbítés: Ön jogosutt arra, hogy kérésére indokotattan késedetem nétküzt hetyesbítsüzk ae Önre vonatkoeó pontattan
seemétyes adatokat.

Törtés: Ön jogosutt arra, hogy kérésére indokotattan késedetem nétküzt törötjüzk ae Önre vonatkoeó seemétyes adatokat.
Kivétett képeenek ee atót aeok ae esetek, ahot jogseabáty et”írja ae Ön adatainak meg”reését.

Zárotás: Ön jogosutt arra, hogy kérésére kortátoeeuk ae Ön adatainak keeetését. Eeekre áttatában akkor kerüzt sor, ha ae
adatok törtése sértené ae Ön érdekeit.

Adathordoehatóság: Ön jogosutt arra, hogy seemétyes adatait tagott, seétes körben hasenátt, géppet otvasható
formátumban megkapja és eeeket más adatkeeet”k réseére továbbítsa vagy áttatunk továbbítassa.

Tittakoeás: Ön tttakoehat seemétyes adatának keeetése etten ideértve a proftatkotást vagy direkt marketnget is , ha
ae adatkeeetésüznk nem jogseabátyi köteteeetségb”t fakad.
Amennyiben mi megsértjüzk ae Ön seemétyes adatokkat kapcsotatos jogait vagy aeokat nem tetjesítjüzk, jogainak érvényesítése
érdekében bírósághoe forduthat. Ha fetmerüztt kár, amety ae Ön gondattan magatartásábót seármaeot, nem követethet
séretemdíjat.
Információs önrendetkeeési jogának megsértése esetén bejetentésset, panasseat éthet:
Nemeet Adatvédetmi és Információseabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Seitágyi Eresébet fasor 22/c
Tetefon: +36 (1t 391-1400 Fax: +36 (1t 391-1410
htp://www.naih.hu
ugyfetseotgatat@naih.hu
Kiskorúakat sért”, gyűtötetkett”, kirekeset” tartatmakkat, hetyreigaeítássat, ethunyt seeméty jogaivat, jó hírnév megsértésévet
kapcsotatos jogainak megsértése esetén bejetentésset, panasseat éthet:
Nemeet Média- és Hírköetési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levétcím: 1525. Pf. 75
Tet: (+36 1t 457 7100 Fax: (+36 1t 356 5520
htp://www.nmhh.hu
info@nmhh.hu

Ae információkhoe vató hoeeáférés és ae adatok pontossága

Etköteteeetek vagyunk a seemétyes adatainak naprakéseen tartása és pontossága mettet. Minden neküznk átadot információ Ön
áttat is etten”riehet” és módosítható. Ha nincs otyan fetüztet, ahot eet Ön a mi seemétyes köereműködésüznk nétküzt megtehetné,
kérjüzk, küztdjön neküznk egy módosítás kérésre irányutó e-maitt.

Bietonság

A seotgáttató minden etvárható er”feseítést megtese a seemétyes adatok védetmére, beteértve tűefat és más bietonsági
intéekedések atkatmaeását a seerverein. Mindaeonáttat egyetten seerver esetében sem garantátható a tetjes körű bietonság, és eet
fgyetembe kett vennie, amikor seemétyes vagy bieatmas információkat ad Önr”t bármety seotgáttató seámára. A seotgáttató nem
váttat fetet”sséget ae Ön áttat megadot információk tehattgatás, megváttoetatás vagy visseaétés etteni védetmévet kapcsotatban.
Egyedüzt Ön fetet”s a seemétyes adatainak ttkosságáért. Kérjüzk, körüzttekint”en adjon meg seemétyes adatokat!
Adatvédetmi incidens esetén ae EU 2016/679 Rendetet 33. cikke atapján járunk et.

Gyermekekre vonatkoeó adatkeeetés

Ae seotgáttató etköteteeet a gyermekek adatvédetmi igényeinek védetme mettet, és arra ösetönöeeüzk a törvényes képviset”ket,
seüzt”ket ittetve fetüzgyet”ket, hogy aktv seerepet váttatjanak gyermekeik ontine tevékenységében és érdekt”désében. A Seotgáttató
nem gyűjt seándékosan adatokat kiskorúakrót, és a Seotgáttató a seotgáttatását nem csak gyermekeknek seánja.
•
•
•
•

Adatetdotgoeók tistája

Dr. Soproni Anna egyéni váttatkoeó, adatetdotgoeás, Magyarorseág
Entet Kft., adatetdotgoeás, Magyarorseág,
Googte, Inc.: Látogatói adatetemeés, Egyesüztt Áttamok
H3 Informatkai Kft., Magyarorseág

Budapest, 2019 január 2.

Novaset Kft.
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