Adatvédelmi szabályzat
A www.kaligabor.hu, www.momstimeapp.com főoldalak, az ezekhez
kapcsolódó összes aloldalak (landing oldalak), valamint a Mom's Time
android és ios alapú alkalmazásokat, (továbbiakban együttesen: Oldalak)
és szolgáltatásokat (együttesen: Szolgáltatások) a Passive Apps Kft. (a
továbbiakban: Passive Apps) üzemelteti.
Nagyon fontos a Passive Apps számára a személyes adatok védelme, és
ezt az adatvédelmi szabályzatot ("Adatvédelmi szabályzat") annak
érdekében hozta létre, hogy az adatgyűjtési, -felhasználási és terjesztési
gyakorlatát ismertesse. A jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag az
Oldalakon keresztül szerzett információkra vonatkozik, az offline szerzett
információkra nem.
A "személyes adatok" olyan kapcsolattartási információt (pl. a neved) és
bármely egyéb nem nyilvános információt jelent, amelyet egy személy
azonosítására használnak, vagy szándékoznak használni, illetve ezen
információkhoz kapcsolódó minden egyéb nem nyilvános információt.
Ha az Oldalakon, vagy a Passive Apps szolgáltatásain keresztül
személyes adatokat adsz meg és/vagy használod az Oldalakat, ezzel
magadra nézve elfogadod a jelen adatvédelmi szabályzatot és
kifejezetten beleegyezel személyes adataid a jelen adatvédelmi
szabályzat szerinti feldolgozásába. A személyes adatok feldolgozása
történhet az adatszerzés országában vagy bármely egyéb országban,
ahol a személyes adatok feldolgozására vonatkozó törvények
esetlegesen kevésbé szigorúak lehetnek, mint a te országodban.

Gyermekek
Az Oldalakat és Szolgáltatásokat nem gyermekeknek ajánlja a Passive
Apps, és gyermekek nem is jogosultak használni. A gyermekek személyes
adatainak védelme nagyon fontos a Passive Apps számára.
A Passive Apps nem gyűjt személyes adatokat olyan személyekről, akikről
tudja, hogy 18 éven aluliak. Ha megtudja, hogy egy felhasználó nem
töltötte be 18. életévét, a Passive Apps lépéseket tesz annak érdekében,
hogy ez a felhasználó ne használhassa az Oldalakat és Szolgáltatásokat.

Az átadott adatok
Az Oldalak nem mindegyikéhez szükséges a személyes adatok
megadása. Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt a Passive Apps,
amelyeket saját döntésed alapján adsz meg. Azonban, ha megadtad
(bármely célra például regisztrációs céllal, vagy az Oldalakon keresztül
vagy e-mailben, vagy bármely más módon kommunikálsz a Passive Appstel) akkor az így megszerzett adatokat a Passive Apps megőrizheti,
rögzítheti és felhasználhatja akár promóciós, akár egyéb célokra további
megkérdezésed nélkül, korlátlanul. A Passive Apps a személyes adatokat
adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a kérésedre törli. A
saját adataidat, regisztrációdat bármikor jogosult vagy módosítani, illetve
törölni.

Anonim adatok
A szerverek, melyek a működéshez elengedhetetlenek, adatokat tárolnak
rólad. Többek között a GPS koordinátáidat, az IP címedet stb.

Ez segíti a Passive Apps-et a hatékonyabb működésben. Ezen adatok
gyűjtését és felhasználását elfogadod amennyiben az Oldalakat
használod, azonban ezen döntésed minden esetben önkéntes.

Sütik
Mint sok egyéb online szolgáltatás a Passive Apps is gyűjt információkat
sütik segítségével. Ez a "sütik" ("cookie"-k) kis információegységek,
amelyeket az Oldalak helyeznek el a merevlemezeden, miközben
használod. Ideiglenes és maradandó sütiket is használ a Passive Apps.
A Passive Apps kér, tanulmányozd a sütik műszaki leírását, hogy
pontosan tisztában légy azokkal.

Tájékoztatás-harmadik fél sütijei
Harmadik felek által nyújtott olyan Szolgáltatásokat, mint például a Google
Analytics, vagy a Facebook, arra használja a Passive Apps, hogy
elemezze, hogyan használod az oldalt. Ezek a Szolgáltatások sütik
használatával gyűjtenek információkat a felhasználók szokásairól.

Információk felhasználása
Személyes adatok
A személyes adatok általában a következő célokra használja a Passive
Apps
• hogy a számodra Szolgáltatásokat lehessen nyújtani,
• hogy a fiókodat kezelni lehessen,
• hogy promóciós célra felhasználja,
• hogy választ kapj a kérdéseidre,
• hogy ellenőrizni lehessen,

• hogy az Oldalak minőségén javítani lehessen,
• hogy kommunikálni lehessen veled,
Arra is felhasználhatjuk személyes adataidat, hogy azokból adatbázist
készítsen a Passive Apps.
Anonim adatok
Az anonim adatokat általában statisztikai elemzéshez és/vagy az
Oldalakon való tartáshoz és/vagy navigációs adatok gyűjtéséhez és/vagy
az Oldalak személyre szabásához és/vagy fejlesztésekhez és/vagy
értesítések küldéséhez használhatja a Passive Apps.

Adatok továbbközlése
Személyes adatok
Az Oldalak célja, hogy téged megismertessünk más emberekkel és
számodra hasznos dolgokat tudj vásárolni. Személyes adataid
megadásával felhatalmazást adsz a Passive Apps részére, hogy
személyes adataidat a Passive Apps megossza a Szolgáltatások
részeként.
Bizonyos személyes adatokat ezen túlmenően a Passive Apps megadhat:
• Olyan harmadik fél számára, akik közreműködnek az Oldalak és/vagy a
Szolgáltatások működésében.
• Olyan harmadik félnek, akikkel kapcsolatban - akár szóbeli, akár
írásbeli, akár ráutaló magatartással történő módon - arra kérsz minket,
hogy továbbítsuk adataidat.
• A Passive Apps bármely jövőbeli anyacégének, kapcsolt cégének,
egyéb partnerének.

• Bármely cégegyesülés, finanszírozás, egybeolvadás, vagy szétválás,
adásvétellel járó tranzakció során, illetve elidegenítés vagy a Passive
Apps vagyonának egészének vagy részének átadása kapcsán vagy
ennek tárgyalása során. Fizetésképtelenség, csőd vagy
csődgondnokság alá helyezés esetén a személyes adatokat, mint üzleti
tőkét ruház át a Passive Apps.
Amennyiben a Passive Apps-et, tevékenységet, eszközöket, vagy
bármely mást, ami ezzel kapcsolatos egy másik cég megvásárolja, ezen
cég válik a személyes adatok birtokosává.
Amennyiben a Passive Apps úgy ítéli meg, hogy az adatközlés a
következők valamelyikéhez szükséges:
A/ vitarendezés, problémák felderítése, illetve felhasználói feltételek
betartatása;
B/ az irányadó jogszabályok betartatása, illetve megfelelés bűnüldöző
vagy egyéb hatóságok megkeresésének nyomozás vagy törvénybe
ütköző tevékenység gyanúja tárgyában, amely esetben a Passive Apps
jogosult a személyes adatokat hatósági kötelezés nélkül kiadni;
C/ a Passive Apps jogainak és/vagy tulajdonának védelmében, illetve a te
és/vagy harmadik fél jogodnak és/vagy védelmednek az érdekében, az
adatokat a Passive Apps kiadhatja.
Anonim adatok
A Passive Apps az anonim adatokat korlátozás nélkül továbbadhatja.
Személyes és anonim adatok
Visszavonhatatlanul beleegyezel, hogy a Passive Apps jogosult az általad
megadott és/vagy a te jóváhagyásoddal megszerzett bármilyen adatot
(legyen az személyes, anonim vagy bármilyen egyéb, pl. a GPS pozíciód)

felhasználni, közzétenni, megjeleníteni, megosztani vagy bármilyen egyéb
módon továbbítani - akár nyilvánosan, akár csak bizonyos embereknek - a
többi szolgáltató vagy bármilyen harmadik fél számára a Szolgáltatások
részeként.

Visszajelzés
Amennyiben te visszajelzést adsz a Passive Apps részére, ezt a Passive
Apps bármely célra felhasználhatja.
A visszajelzésben található bármely információt a Passive Apps eltárolhatja,
és az abban foglalt személyes adatokat kezelheti, azonban a személyes
adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a kérésedre
törli. A saját adataidat, regisztrációdat bármikor jogosult vagy módosítani,
illetve törölni.

A te adataidhoz való hozzáférés és az azokkal való rendelkezés
Abban az esetben, ha személyes adataidat a Passive Apps már közölte
harmadik féllel, akkor ezen személyes adatokhoz a továbbiakban a Passive
Apps már nem fér hozzá, és nem lehet ezen adatok módosítását és/vagy
törlését biztosítani.
Kérésedre a Passive Apps törli személyes adataidat, amelyet a Passive
Appsnek megadtál, kivéve azon személyes adatokat, amelyeket a
jogszabályok betartása, csalások megakadályozása, vitarendezés,
problémák kijavítása, bármely nyomozás elősegítése, felhasználó feltételek
betartása és egyéb, a jog által megengedett cselekmények végzése
érdekében a Passive Apps jogosult megtartani.

Így védjük a személyes adataidat
A Passive Apps megtesz minden szükséges és megfelelő biztonsági
intézkedéseket, hogy védje az adataidat az illetéktelen hozzáféréstől és
továbbközléstől. A Passive Apps célja, hogy biztonságban érezd magad
az Oldalak használatakor. Azonban semmilyen rendszer nem nyújthat
teljes biztonságot. Mint felhasználónak, neked is ügyelned kell arra,
hogyan kezeled és adod ki saját személyes adataidat.

Harmadik félnek átadott adatok
A jelen adatvédelmi szabályzat kizárólag a Passive Apps tőled és/vagy
rólad gyűjtött adatok használatára vonatkozik. Ha te bármilyen módon az
Oldalakon keresztül adatot közölsz másokkal, akkor légy tisztában azzal,
hogy azon felekre a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt használati és
továbbközlési korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak, ezért a Passive
Apps javasolja ezen felek adatvédelmi szabályzatainak tanulmányozását.
Harmadik felek adatvédelmi szabályzataira nincs behatásunk, ezek rád
megfelelően érvényesek.
Az Oldalak vagy a Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan egyéb oldalra
mutató linket, amelyek nincsenek a Passive Apps tulajdonában, illetve
amelyeket nem a Passive Apps üzemeltet. Az ilyen egyéb oldal
adatvédelmi szabályzatát, és az ott megjelenített tartalmat, a Passive
Apps-nek nem áll módjában befolyásolni, ezek nincsenek figyelemmel
kísérve, és a Passive Apps nem tartozik érte felelőséggel. Ha ezzel
találkozol, akkor légy tisztában azzal, hogy ezen folyamat során egy
másik jogalany rólad személyes adatokat, vagy anonim adatokat gyűjthet.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosítása
A jelen adatvédelmi szabályzat időről időre folyamatosan módosulhat. Az
adatvédelmi szabályzat módosított változatait ezen az oldalon teszi a
Passive Apps közzé. Az adatvédelmi szabályzat módosítására a Passive
Apps a figyelmed mindig felhívja, ameddig azt el nem fogadod, az
Oldalakat és a fiókodat nem használhatod. Az Oldalak bármilyen
használatával (akár letöltésével és/vagy megnézésével is) te teljes körűen
elfogadod a változtatásokat, és beleegyezel, hogy a megváltozott
feltételek legyenek irányadóak rád.

Irányadó jog
A jelen adatvédelmi szabályzatra, illetve a te és a Passive Apps közötti
bármely esetleges jogvitára a magyar jog az irányadó.

Elérhetőség
Ha kérdésed van, vagy felvilágosításra szorulsz az adatvédelmi
szabályzattal kapcsolatban akkor a hello@kaligabor.hu címre írhatsz.

