Counter16Strike.hu – Adatvédelmi Tájékoztató
Benyó Mihály e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) a www.counter16strike.hu címen elérhető
weboldalán(továbbiakban: weboldal) minden szükségest megtesz a regisztrált felhasználók
személyes adatainak védelmében!

Az Adatkezelő Neve: Benyó Mihály e.v.
Az Adatkezelő Telefonszáma: +36/70-703-1518
Az Adatkezelő Email címe: benyo.mihaly98@gmail.com
Az Adatkezelő Nysz.-a: 51819916
Az Adatkezelő Adószáma: 68489597-1-32

Az adatkezelő az adott weboldalon történő szolgáltatások értékesítése érdekében (számlázás), a
weboldalon és ahhoz tartozó játékszervereken való belépéshez és a Felhasználók adatainak
védelmére szolgáló biztonsági funkciók üzemeltetéséhez tárolja a regisztrált felhasználók
(továbbiakban: Felhasználók vagy Felhasználó) személyes adatait. Csak olyan személyes adatokat
kezel, amik elengedhetetlenek a szolgáltatásokhoz. A személyes adatokat csak szükséges mértékben
és ideig kezeli.

Az érintettek köre:
-A regisztrált felhasználók
-A weboldalt meglátogatók
Hozzájárulás az adatkezeléshez:
-A Felhasználók regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott
személyes adatok kezeléséhez. (ez történhet a weboldalon, illetve a játékszerveren is)
A kezelt adatok köre:
-Teljes név
-Email cím
-Lakcím
-Ip cím
Az adatgyűjtés célja:
-A megrendelt szolgáltatások teljesítése
-Számlázás
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:
-Az Adatkezelő
-Magyar Emelt Díjas SMS szolgáltatásért felelős harmadik fél: Systech Global Kft. 1068 Budapest,
Király utca 80. Adószám: 22913285-2-42

-Külföldi Emelt Díjas SMS szolgáltatásért felelős harmadik fél: Fortumo OÜ. (külföldi edsms) Rüütli 7,
51007 Tartu, Estonia.
-Paypal fizetési szolgáltatásért felelős harmadik fél: PayPal Europe S.à.r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24
Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.
-Számlázási adatok: KMD Könyvelőiroda Kft. (könyvelés) 2600 Vác, Liszt Ferenc Sétány 21.
-Számlázási adatok: KBOSS.hu Kft. (számlázás, számla kiállítás) 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Az adatkezelés időtartama:
-A személyes adatok tárolása az adott Felhasználói fiók törlésével megszűnik. (ez 1év belépés nélküli
időtartamot jelent)
-Számlázási adatokat a jogszabályoknak megfelelő ideig tároljuk.
Tájékoztatás a Felhasználó jogairól:
-A hozzáférés joga:
Az Ügyfél 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 és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
-A helyesbítéshez való jog:
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését.
-A törléshez való jog:
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
-Az elfeledtetéshez való jog:
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket — ideértve technikai
intézkedéseket — annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Ügyfél
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
-Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
•

az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;

•

az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;

•

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

•

az Ügyfél 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 Ügyfél jogos indokaival szemben.

-Az adathordozhatósághoz való jog:
Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 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
-A tiltakozáshoz való jog:
Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
a (...) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge
miatt kerül sor.
-Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezelhetők.

Az Ügyfél adatainak törléséhez való joga nem terjed ki az egyéb jogszabályok által szabályozott
kötelező adatkezelésre, mint például számlák megőrzése.
Személyes adatok kezelése:
-A Felhasználó a tárolt személyes adatait a weboldalon belépést után a weboldal oldalain
megtekintheti, módosíthatja.
-A Felhasználó a tárolt személyes adatainak törlését kérelmezheti üzenetben és telefonon is az
Adatkezelő elérhetőségein. Az Adatkezelő köteles ez ügyben 48 órán belül intézkedni.
A gyermekek online adatvédelme:
-A tartalmainkat csak 16 éven felüliek használhatják.
-A weboldal szolgáltatásai az általános közönségnek szóló szolgáltatások, és nem tekintik
célközönségüknek a 16 év alatti gyermekeket. Nem készítünk tartalmakat kifejezetten ilyen korú
személyeknek, és tudatosan nem is gyűjtjük személyes adataikat. A 16 évüket be nem töltött
személyeket arra kérjük, hogy ne használják a weboldal szolgáltatásait, és ne adják meg számunkra a
személyes adataikat.
-A 16. életévüket be nem töltött gyermekek törvényes képviselőit arra kérjük, hogy amennyiben
tudomásukra jutott, hogy ilyen korú gyermek megadta személyes adatait a weboldal számára,
azonnal lépjenek velünk kapcsolatba, és kérjék azok törlését.

Cookie-k:
Naplózás:
A weboldal minden belépés után naplófájlokat készít. Ezek az információk tartalmazzák a felhasználó
ip címét, az internet használatának helyét, a látogatás idejét. Ezekre az adatokra az adatbiztonság
növelése érdekében van szükség.

Külső oldalak, harmadik személy:
-Az Adatkezelő néhány üzleti partnere (pl. Google Inc.) hirdetései/statisztikái cookie-khoz és web
bacon-ökhöz hasonló technológákat alkalmazhatnak, amelyek a látogatók IP címét,
internetszolgáltatójának nevét, az internethasználat helyét, az éppen használt webböngészők nevét,
a látogatás idejét és a weboldalon megtekintett aloldalak címét.

További tájékoztatás:
-További kérdéssel kapcsolatban az Adatkezelőt lehet felkeresni az elérhetőségein.
-A Szabályzat megállapítására és módosítására a www.counter16strike.hu tulajdonosa jogosult

