Adatvédelmi Nyilatkozat és tájékoztató
Az Application Operator Kft. kizárólag akkor gyűjt Önről adatokat, amikor alkalmazásainkat,
honlapunkat, termékeinket vagy szolgáltatásainkat (együttesen: „Szolgáltatások”) veszi
igénybe, egyéb módon együttműködik, illetve kommunikációt folytat velünk. A
Szolgáltatásokat a Application Operator Kft. nyújtja, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat
(továbbiakban, mint „Nyilatkozat”) pedig az Application Operator Kft. által gyűjtött és
felhasznált információkra vonatkozik.
A jelen Nyilatkozat kizárólag azokra vonatkozik, akik az Application Operator Kft.
platformját engedéllyel veszik igénybe (továbbiakban, mint „Sofőrök”).
Adatgyűjtés
Kizárólag olyan információkat gyűjtünk, amelyeket Ön ad meg nekünk. Ezeknek az
információknak a körébe a következők tartozhatnak: név, e-mail cím, telefonszám, postacím,
profilkép, fizetési információk, a forgalmiban szereplő adatok, biztosítási információk, a
vezetői engedéllyel kapcsolatos információk és más olyan információk, amelyek esetleges
megadása mellett dönt.
Amikor Szolgáltatásainkat igénybe veszi, a következő általános kategóriákban gyűjtünk Önről
adatokat:
•

Helymeghatározási adatok:Az Application Operator Kft. platformjának igénybevételéhez
meg kell adni az Ön tartózkodási helyének pontos adatait az Application Operator Kft.
számára az Ön által használt alkalmazás segítségével. Amint az Application Operator Kft.
engedélyt kapott a helymeghatározási szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, az Ön
eszközének pontos helyéről adatokat gyűjtünk, amikor az alkalmazás akár az előtérben,
akár a háttérben fut. Tájékoztatjuk, hogy tartózkodási helye az IP-címéből is kinyerhető.

•

A kapcsolatokra vonatkozó adatok: Az Ön külön engedélyével az Application Operator
Kft. alkalmazása hozzáférhet és tárolhatja az Ön készülékén lévő címjegyzéket (nevek és
elérhetőségek), amelynek köszönhetően megkönnyíthető például a közösségi érintkezés.

•

Tranzakciós adatok: Az Ön által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciós
részleteket összegyűjtjük, így pl.: a nyújtott szolgáltatás időpontja, a megtett távolság és a
végösszeg.

•

Napló- és kapcsolattartási adatok: A Szolgáltatás használata közben adatokat
gyűjthetünk a kifejtett tevékenységgel összefüggő SMS és egyéb kapcsolattartási
formákról.

Tájékoztatjuk, hogy egyéb adatokat
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Az Önről gyűjtött adatokat elsődlegesen Szolgáltatásaink fenntartására, biztosítására és
javítása érdekében használjuk fel. Ettől eltérő cél lehet például adatelemzés, adatvizsgálat,
hibaelhárítás, tranzakciók sikerességének és átláthatóságának biztosítása, kommunikáció
elősegítése, a felhasználói élmény fenntartása és javítása, stb.
Jelen Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az e Nyilatkozatban nevesített, vagy az e
Nyilatkozatból következően összegyűjtött információk az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban történő
felhasználásához. Az itt nem szabályozott kérdésekre egyébiránt az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az
irányadó.
Jelen Nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez
nélkülözhetetlen, vagy a Szolgáltatások biztosításához nélkülözhetetlen adatait
megoszthatjuk, így pl.: az Ön neve, fotója, az Ön által vezetett gépjármű, stb.
Fiókadatait bármikor felülvizsgálhatja és szerkesztheti. Amennyiben fiókja megszüntetéséről
dönt, azt a Szolgáltatásokon belül feltüntetett kapcsolati forma igénybevételével teheti meg.
Tájékoztatjuk, hogy hatósági beavatkozás alapjául szolgáló körülmény fennállta esetén adatai
törlését csak e körülmény megszűnte után áll módunkban törölni, egyébiránt az Application
Operator Kft. betartja az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban tárolt személyes
adatokhoz való hozzáféréssel, azok helyesbítésével és/vagy törlésével kapcsolatos kéréseket.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által előzetesen engedélyezett helymeghatározással kapcsolatos
információk adását a későbbiekben bármikor visszavonhatja a használt készülékének
megfelelő beállításait alkalmazva. Ebben az esetben azonban Ön nem fog tudni
szolgáltatásokat nyújtani az Application Operator Kft. platformján, mert annak
elengedhetetlen kelléke a helymeghatározás.
Változtatások a Nyilatkozatban
Jelen Nyilatkozat tartalma a változó jogszabályi struktúra és az egyéb körülményekkel történő
megfelelőség követelményének megfelelően időről időre változhat. E változásokról
tájékoztatást küldünk Önnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a tájékoztató megérkezését
követően Ön a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, ezzel elfogadja és magára nézve
kötelezőnek ismeri el a Nyilatkozatban foglaltakat. A Nyilatkozat rendszeres elolvasása is
segítheti a Nyilatkozatban foglaltak megértését és betartását.
Elérhetőségünk
Bármilyen kérdésével forduljon hozzánk bizalommal, akár jelen Nyilatkozat tartalmát
illetően, akár ahhoz kapcsolódóan tájékozódna. Elérhetőségünk: office@c4y.hu

