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KISOKOS Mobil Applikáció
Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztató
1. Fogalom meghatározások
Érintett (Felhasználó): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy;
Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

alapján

eljáró

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
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Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
2. Jogi nyilatkozat
A Mobil Kisokos Kft. számára kiemelt fontosságú cél a Kisokos Mobil Applikáció Felhasználói
által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs
önrendelkezési jogának biztosítása. A Mobil Kisokos Kft. elkötelezi magát a Felhasználók
személyes adatainak előzőekben rögzített módon történő kezelése mellett. A Mobil Kisokos
Kft. általi adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak
megfelelően történik, az adatokat a Mobil Kisokos Kft. kizárólag a Kisokos Mobil Applikációban
kínált szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében kezeli.
Egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfizetéshez és regisztrációhoz kötött. A
regisztráció során az Érintett (a továbbiakban: Felhasználó) olyan információkat is a Mobil
Kisokos Kft. rendelkezésére bocsát, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Mobil
Kisokos Kft., mint adatkezelő az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja
nyilván ezen adatokat. A Mobil Kisokos Kft. tudomására jutott személyes adatokat semmilyen
körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés,
illetve a hatósági eljárás eseteit.
Amennyiben Felhasználó harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más
személy személyes adatait adta meg, vagy egyébként a Mobil Kisokos Kft. szolgáltatásának
használata során kárt okoz, a Mobil Kisokos Kft. az ebből eredő kárát közvetlenül a
Felhasználóval szemben érvényesítheti. A Mobil Kisokos Kft. ezen esetben minden lehetséges
és elvárható segítséget megad az eljárásban részt vevő hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.
3. Az adatkezelő adatai
Cégnév: Mobil Kisokos Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Telefonszám: + 36-1/
Fax: + 36-1/
E-mail cím: henrik.harsanyi@mobilkisokos.hu
Az adatfeldolgozó adatai
Cégnév: KISOKOS Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Cégjegyzékszám: 01-09-974898
Adószám: 13567532-2-43.
4. A kezelt személyes adatok köre
Az oldalon történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:
a) vezetéknév, keresztnév, cégnév
b) felhasználónév
c) jelszó
d) e-mail cím
e) lakcím, székhely (ország, irányítószám, település, utca, házszám), postázási cím
f) telefonszám
g) adószám.
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A Mobil Kisokos Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok
valóságtartalmáért kizárólag az azt megadó személy felel.
5. Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az – Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontján
alapuló – Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amellyel a Felhasználó a regisztráció során,
az előzetes tájékoztatást követően hozzájárulását adja a Mobil Kisokos Kft., továbbá az
Adatfeldolgozó általi adatkezeléshez.
6. Az adatkezelés célja
A Mobil Kisokos Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírt
célokból dolgozza fel. A fentieken túl az ilyen célok közé értendő:






Szolgáltatásainak a Felhasználók részére történő biztosítása, ideértve a személyre
szabott tartalom és a hirdetések megjelenítését is;
A szolgáltatásai fenntartása, védelme és tökéletesítése érdekében végzett ellenőrzés,
kutatás és elemzés;
Hálózat műszaki működőképességének biztosítása;
A KISOKOS Mobil Applikáció vagy Felhasználó jogainak vagy tulajdonának védelme;
és
Új szolgáltatások kifejlesztése.

A Mobil Kisokos Kft. a személyes adatokat szerverein dolgozza fel. A személyes adatokat
bizonyos esetekben a Felhasználó saját országán kívül található szerveren dolgozza fel.
Személyes adatokat adott esetben saját szolgáltatásai biztosítása érdekében is feldolgozhatja.
7. Adatfeldolgozás
A 6. pont szerint meghatározott cél érdekében a Mobil Kisokos Kft. mindenkori
alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg a Felhasználó személyes adatait, azokat
harmadik személynek nem adhatják tovább. A Mobil Kisokos Kft. jogosult a szolgáltatás
teljesítése érdekében adatfeldolgozót igénybe venni, amely tevékenységéért a felelősségét
kizárja. Az adatfeldolgozás informatikai rendszer útján történik.
8. Az adatkezelés időtartama
A Felhasználó 4. pont szerint megadott személyes adatainak kezelése a regisztrációtól, a
Felhasználó adatainak törléséig tart.
9. A személyes adatok megismerése
A Mobil Kisokos Kft., illetve annak mindenkori alkalmazottai a Felhasználók személyes adatait
– a jelen pontban foglalt kivétellel – nem jogosultak harmadik személy részére átadni. A Mobil
Kisokos Kft. kizárólag a 6. pont szerinti cél megvalósítása érdekében jogosult adatfeldolgozást
végző személy igénybe vételére, az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatkezeléséért a
Mobil Kisokos Kft. a felelősségét kizárja.
10. Felhasználó jogai
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
adatkezelést illetően a következő jogosultságok illetik:
a.) tájékoztatáshoz való jog;
b.) helyesbítéshez való jog;
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c.) elfeledtetéshez való jog;
d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
e.) törléshez való jog.
a) A Felhasználó kérelmére a Mobil Kisokos Kft. tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes
adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Mobil Kisokos Kft. tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül,
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban köteles megadni a
tájékoztatást.
A tájékoztatást a Mobil Kisokos Kft. csak a jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja
meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a
felvilágosítás megtagadására mely jogszabályhely rendelkezése alapján került sor.
b) Amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat
jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti az Adatkezelőt, hogy a
pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt
személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok
alapján.
c) A személyes adatok jogosultja jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatainak törlését
az Adatkezelő valamennyi nyilvántartásából. Az Adatkezelő e kérelem beérkezését követően
haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:
-a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte;
-a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az
adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
-bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
-jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok törlésére.
d) A személyes adatok jogosultja jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy személyes adataira
vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben:
-a személyes adatok jogosultja vitatja az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai
pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy
-az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a
gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
-az adatkezelés célja megszűnt, és az Adatkezelőnek nincs szüksége a gyűjtött és tárolt
személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése,
érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy
-a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének
kivizsgálásának idejére.
e)
A
személyes
- kezelése jogellenes;

adatot

törölni

kell,

ha

- az Érintett kéri;
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
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- A Felhasználó a Mobil Kisokos Kft. adatkezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

11. Cookie
A közvetlenül a telepítés után érvényes beállításaival működve a legtöbb böngésző elfogadja
a cookie-kat, ugyanakkor beállítható az összes cookie tiltása, illetve minden cookie küldésének
jelzése is.
Az oldal látogatásakor – a Felhasználó külön értesítése nélkül – a szerver egyedi azonosító
fájlt (cookie) helyezhet el a Felhasználó által használt eszközön. A cookie-k a Felhasználó
technikai azonosításának megkönnyítését szolgálják, azok más célra nem kerülnek
felhasználásra. A cookie-k fogadását a Felhasználó – böngészője beállítása alapján –
letilthatja.
Ugyanakkor a cookie-k letiltása esetén a KISOKOS Mobil Applikáció bizonyos funkciói és
szolgáltatásai esetleg nem működnek megfelelően.
12. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége:
A Mobil Kisokos Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a Felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a
módosítás hatálybalépését követő használatával tudomásul veszi a módosított adatkezelési
tájékoztatót

