Adatkezelési Nyilatkozat

1. Bevezetés
1.1 Jelen Adatkezelési Szabályzat az Smapplab.com– (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a
szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása
alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.
1.2 Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával
jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció és a
Szolgáltatás igénybevétele nem biztosíték arra, hogy minden, a számára fontos információhoz
hozzájut, mert az információk tartalmát a Felhasználók vagy más által megadott és közzétett közlések
adják. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy más által megadott adatok és az általuk
közölt, illetve közzétett információk valóságtartalmáért, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) [továbbiakban: „GDPR”] 5. cikk (1)
bekezdés d) pontjában foglalt alapelvhez igazodva.
1.3 A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után az smapplab.com web-oldalra történő
regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes
adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Posta Donát mint a portál üzemeltetője megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának
és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a honlapunk
(smapplab.com a továbbiakban: Honlap) felhasználóitól és a Honlapon keresztül nyújtott
szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban együttesen az „Érintettek”) személyes adatainak
kezeléséről a GDPR szabályozása alapján.
Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és
kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg a Társaság számára.
A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatvédelmi Nyilatkozatát, és szükség
esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi frissítésének
időpontját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tetején lévő „utolsó frissítés időpontja” felirat melletti
dátum mutatja.

Az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:
Posta Donát
+36304991513
donat.posta@smapplab.com

Adatkezelés célja
Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Kezelt személyes adatok
Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük:
Az Smapplab.com a következő személyes adatokat kezeli:
− Teljes név
− Cégnév
− E-mail cím
− Telefonszám
− Megjegyzés
- Üzenetre vonatkozó információ: rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által
benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő
ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
- Honlapon elérhető Szolgáltatások: során Ön által önkéntesen megadott információk: a tesztek során
megadott adatait kiértékeljük, hogy ezzel egyidejűleg testreszabott eredményt küldhessünk Önnek. A
teszt kiértékelése során az Ön által önkéntesen megadott, egészségügyi állapotára vonatkozó
különleges személyes adatait is kezeljük.
- Általános használatra vonatkozó információ: vagyis olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak
minket, hogy Ön hogyan veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része
a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a
böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás. Ezeket az információkat arra használjuk,
hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat mérjük és javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket
a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.
− A platform használata során egyéb módon a platform rendszereibe kerülő személyes adatok
A […] honlapjának (internetes weboldalának, online tartalomszolgáltatásának) használata vagy a […]
által üzemeltetett e-mail címre történő levélküldés során a szolgáltatásokat biztosító informatikai
rendszerek az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül naplózzák a […] szervereivel
kapcsolatot létesítő informatikai rendszerek IP címét.

Adatkezelés jogalapja
Amennyiben a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak
kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul (a GDPR
6. cikk (1) a, pontja és 9.cikk (2) bekezdés a, pontjának és az az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően). Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt
adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön a kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, úgy
Szolgáltatásainkat nem tudjuk önnek nyújtani.
Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatkezelés Érintettje az Smapplab.com platformra regisztráló, nagykorú, természetes vagy jogi
személy.
Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását.
Hozzáférés joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri
Helyesbítéshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b)
az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c)
az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet
21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (gyermek
hozzájárulására vonatkozó feltételek).
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a)
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c)
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett továbbá jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (i) az
adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti
hozzájáruláson, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintetti joggyakorlás általános szabályai:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az
Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk
nyújtását kérheti.

Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is)
Az Adatkezelő nem alkalmaz személyes adatokon alapuló automatizált profilalkotást és/vagy
döntéshozatali mechanizmust.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli
a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából
kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú
rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.
A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van leiratkozni, ezt a felhasználó az donat.posta@smapplab.com
email címre írva teheti meg. Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolításra kerül a profil, amely egyúttal az
adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A profil törlését és a hozzájárulás
visszavonását követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van
lehetőség.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9. cikk (1) bekezdés
a) pont): Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adattovábbítás

A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek
részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett.
E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése
mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati
lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása
esetén élhet.
1. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott
személyes adatait, vagy kezdeményezheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) az
donat.posta@smapplab.com e-mail címre írt levélben.
1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés
célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés
hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki.
Tájékoztatás
A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban
kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az donat.posta@smapplab.com címen. A Felhasználó
kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó
kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért
tájékoztatást.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
1.
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
2.
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
3.

valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
megszünteti, és az adatokat zárolja.
Jogorvoslat
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi
képviselőjéhez.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő
köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni
a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.
Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400

Az Adatkezelő eljárása az Érintett jogsértése esetén:
Amennyiben az Érintett a regisztráció alkalmával vagy későbbi adatmódosítás során harmadik személy
adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott az Adatkezelőnek, az Adatkezelő jogosult az
Érintettel szemben kártérítési igényének érvényesítésére. Jogsértés gyanúja esetén, az Adatkezelő
minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából. Az Adatkezelő ilyen esetekben, illetve az Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltak be nem tartása esetén jogosult az Érintett regisztrációját törölni; ebben az
esetben az Adatkezelő a törlésből fakadóan az Érintettet ért károkért nem felel.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2020.04.01. A Tájékoztató hatályba lépésével
minden korábban hatályos adatvédelmi tájékoztató hatályát veszti.

