Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
A Lovecard.hu weboldal használatának megkezdésével, a látogatók elfogadják a jelen Adatkezelési
tájékoztatóban foglalt feltételeket, ezért kérjük, hogy az oldal szolgáltatásainak használata előtt
gondosan olvassa el a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot.

Az Adatkezelő adatai
Név, képviselő: Pintér György Miklós e.v.
Székhely: 1196 Budapest, Jókai u. 173.
Levelezési cím: 1196 Budapest, Jókai u. 173.
Adószám: 68471174-1-43
Email: kapcsolat(at)lovecard.hu

Adatkezelési és nyilvántartási szám: NAIH-135225/2017

Adatok gyűjtése és feldolgozása
A Lovecard.hu oldal működése során adatok kerülnek a birtokunkba. Ezen adatok
felhasználásának célja, hogy a szolgáltatás működését biztosítsuk.
A személyes adatok bekérése a megrendelés teljesítését szolgálja, ilyen a felhasználó
neve, címe, telefonszáma, email-címe. Ezen adatokat a szállítással (postázással) és a
számlázással kapcsolatban használjuk fel.

A Lovecard.hu szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson
alapulnak.
Az adatkezelés célja:
A Lovecard.hu szolgáltatás célja az oldal látogatása során a szolgáltatás teljesítése,
működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében a
felhasználói adatok rögzítése.

Az adatok gyűjtése a Lovecard.hu oldalon háromféle módon történhet:
1. Bejelentkezés nélkül: ez esetben csak anonim adatokat gyűjtünk, úgy mint ip-cím,
látogatottsági statisztikák, látogatási időt, időtartamot.

2. Bejelentkezés regisztrált tagként: a már említett számlázással és szállítással
kapcsolatos adatokat kérjük be. Ezekhez csak és kizárólag a szolgáltató férhet hozzá.
Regisztrált tagként lehetőség van fénykép feltöltésre is, mely képeket a partnerek
láthatják. Ezek a képek a regisztrációhoz kapcsolt partnerkártyával rendelkező
partnerek számára láthatóak.

3. Bejelentkezés partnerkártya használóként: A partnerkártya használótól
semmilyen személyes adatot nem kérünk be, azonban kép feltöltésre ugyan úgy
lehetősége van mint a regisztrált tagoknak. A partnerkártyával feltöltött képeket csak
az a regisztrált tag láthatja, aki a kártyát átadta.
A levelezések, üzenetküldések során a felhasználók információkat oszthatnak meg
egymással. Ezen információkat a szolgáltató nem ellenőrzi. Kivételt képez ez alól, ha a
mindenkori ÁSZF-be ütköző tevékenység kivizsgálása miatt ez szükséges. (Másokat
sértő, rasszista, trágár esetek kivizsgálása.)
Nyomatékosan felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ne osszon meg senkivel olyan
információt, bankkártya adatot, képet, video vagy hanganyagot stb., amit a
későbbiekben megbánhatnak.

Amit mások látnak Önről:
1. Bejelentkezés nélküli látogató:
Senkinek semmilyen személyes adatához nem fér hozzá. Nem láthatja senkinek a
fényképét, nevét, címét. Nem küldhet üzenetet senkinek. Kizárólag az oldal publikus
részeit látogathatja.
2. Bejelentkezett regisztrált tagként:
Csak és kizárólag a kártyapartner esetlegesen feltöltött fényképéhez, és a számára a
kártyapartner által küldött üzenetben szereplő információkhoz fér hozzá.
A Lovecard.hu egy zárt oldal. A regisztrált tag kizárólag a partnerkártyákkal rendelkező
személyekkel tud kapcsolatba lépni.
3. Bejelentkezett partnerkártya használóként:
Csak és kizárólag annak a felhasználónak a képét és üzeneteiben elküldött
információit látja, akitől a partnerkártyát kapta. Nem tud levelet küldeni más
felhasználóknak, és nem fér hozzá más felhasználók fényképeihez sem.

Adatok hozzáférhetősége
Önnek mindenkor jogában áll, hogy tárolt személyes adataihoz hozzáférjen (cím és
elérhetőség), azokat módosítsa, törölje. A törlés joga a feltöltött fényképekre is
maradéktalanul kiterjed.
A törlés joga nem terjed ki a partnerének küldött üzenetekre. Vagyis ha egy üzenetet
elküld, és az megjelenik a partner fiókjában, akkor az onnan már csak a partner
törlésével vagy a regisztráció megszüntetésével távolítható el.
Személyes adatokkal kapcsolatban a jogszabályi előírásoknak megfelelően bíróságok
és más nyomozati jogkörrel felruházott hatóságok is kérhetnek tájékoztatást.

Az adatkezelés időtartama:
A szolgáltató a kezelt adatokat addig tárolja, míg a felhasználó regisztrációjának
törlését nem kezdeményezi, vagy ha a felhasználó 365 napot meghaladóan nem lép
be az oldalra, a szolgáltató a regisztrációt minden tudomására került adattal együtt
törli.

Adattovábbítás harmadik fél számára
Kártyapartnerek és regisztrált tagok számára csak az Ön becenevét (nick) adjuk
tovább, személyes adatokat semmilyen körülmények között nem adunk ki.
A felhasználók kapcsolatfelvételét a Lovecard.hu saját üzenetküldő szolgáltatása
biztosítja. Ez regisztrált tag esetén saját Lovecard fiókjában található, kártyapartner
esetén pedig a kártyához tartozó egyedi Lovecard fiókban. Tehát semmilyen e-mailcím vagy bármi más személyes adat nem kerül a másik fél birtokába.
Személyes adatokat harmadik félnek kizárólag abban az esetben adunk át, ha az a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. Ilyen eset például a szállítási és számlázási
adatok, melyről a Magyar Posta Zrt. és a számlázási rendszert biztosító cég kap
tájékoztatást.
A megrendelt kártyákat ajánlott levélként nomál fehér borítékban adjuk fel.

A Szolgáltató az oldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
segítségével méri. Az oldalon történő navigálás során adatok kerülnek továbbításra a
Google Inc. felé. A továbbított adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A
Google adatvédelmi elvei itt olvashatóak: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az oldal működéséhez szükséges adatokat kezelnek az alábbi cégek:

A küldemények szállítása során a címadatokat:
Magyar Posta Zrt. (MPL futárszolgálat, és postai kézbesítés)
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacím: Budapest 1540
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A számlázási rendszert a szamlazz.hu biztosítja:
KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.)
Email: info@szamlazz.hu
Adatkezelési tájékoztató:: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

A tárhely szolgáltató:
3in1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.

A fentieken kívül a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok kiadása kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben kerül sor, illetve a Felhasználó
hozzájárulását követően történhet.

Cookie-k (sütik) használata
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. A Cookie-k az ön
gépén kerülnek elhelyezésre, amikor meglátogatja az oldalt. A Cookie-k nem tárolnak
személyes adatot, azok csak a böngésző azonosítására szolgálnak. Cookie-k tiltása
esetén a szolgáltatás egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem lesznek
használhatóak. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, akkor azt
letilthatja a böngészője beállítások menüjében.

A cookie-ban tárolt adatok: munkamenet azonosító, kosár tartalma. A cookie-ban
tárolt munkamenet azonosító a böngésző bezárásáig, a további adatok a felhasználó
által a saját böngészőben történő törlésig kerülnek tárolásra.
Az oldal meglátogatása során külső szolgáltatók is elhelyezhetnek Cookie-t az Ön
gépén. Ilyenek pl.: google és a facebook pluginok. Ezekről bővebb tájékoztatást a
google és a facebook adatkezelési irányelveiben olvashat.

Jogérvényesítési lehetőségek
A Szolgáltató mindent megtesz, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályokban
előírtaknak megfeleljen, amennyiben úgy gondolja, hogy ennek nem felelünk meg
teljes egészében, úgy kérjük panaszával forduljon ügyfél-szolgálatunkhoz a
kapcsolat[kukac]lovecard.hu e-mail címre, vagy levélben a Lovecard.hu Pintér György
Miklós e.v. 1196 Budapest, Jókai u. 173. postai címre.
Valamint jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál. Elérhetőségük: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest.

Egyéb tudnivalók
Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által online az interneten nyilvánossá tett információk
más felhasználók számára világszerte elérhetőek, menthetőek lehetnek.
A személyes adatok védelme nyilvános hálózaton soha nem garantálható teljes
egészében. Ennek tudatában személyes adatait kezelje körültekintően. Ne osszon meg
senkivel olyan információt, képet, video vagy hanganyagot, amit a későbbiekben
megbánhat.
A Felhasználó megértette és elfogadja, hogy a személyes adatainak a Lovecard.hu
weboldalon történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő a

jogosulatlan adatszerzések megelőzésére fejlett biztonsági eszközökkel látta el az
oldalt-, az adatok védelme teljes mértékben nem garantálható. Jogtalan hozzáférés
vagy adatmegismerés esetén az Adatkezelő nem tehető felelősé.
A Felhasználó(k) az esetleges közvetlen és közvetetten keletkezett bármilyen anyagi
vagy nem anyagi kárért semmilyen kártérítési vagy követelési igénnyel nem élhetnek a
Szolgáltató felé.

Jelen Nyilatkozatra a magyar jog, különösképp az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat
az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2018 január 5.

