
 

  

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 
 
 
Ez a Civissoft Kft (4030 Debrecen, Tégláskert utca 50.) adatvédelmi nyilatkozata. A nyilatkozat kiterjed az összes 
Civissoft Kft által üzemeltetett szolgáltatásra és weblapra. A szolgáltatások használatához a felhasználónak feltét-
lenül hozzá kell járulniuk az adataik alábbi módon történő felhasználásához. Természetesen a felhasználó vissza-
vonhatja ezt a hozzájárulást, azonban ebben az esetben már nem szabad használnia a szolgáltatásokat és a webla-
pokat.  
 
 
1.§  
 
A Civissoft Kft az önkéntesen, valamely szolgáltatás oldalán elektronikusan, vagy más írásos formában begyűjtött 
adatokat használ és tárol, csak és kizárólag saját használatra, melyet nem ad át más harmadik fél számára. Kérjük, a 
felhasználókat figyeljenek oda gondosan a szolgáltatáshoz megadott adatokra, mivel ezekben vannak olyan adatok, 
melyeket a szolgáltatáson belül más felhasználók is láthatnak.  
 
A szolgáltatás regisztrációjakor (alkalmazás elfogadásakor) kötelező megadni a felhasználó néhány személyes ada-
tot, mint például az e-mail cím, de a fizetős szolgáltatásoknál akár bankszámla számot is meg kell adni a Civissoft 
Kft részére (illetve Facebook alkalmazás esetén a Facebook részére). Azonban ezeket az adatokat is a legnagyobb 
biztonság mellett kezeli a Civissoft Kft és nem adja át azokat harmadik fél számára.  
 
 
2.§  
 
A Civissoft Kft csak és kizárólag az önként és jogszerűen megadott adatokat tárolja, amelyek gyűjtésére a felhasz-
nálókkal való jobb kapcsolat, kommunikáció és a jobb megértésük érdekében van szükség, amellyel a szolgáltatás 
minőségét kívánja javítani a Civissoft Kft. Így a Civissoft Kft felhasználja az adatokat hírlevél küldésére is, amely-
lyel fontos információkat szeretnének közölni a felhasználókkal. Valamint néhány az adott szolgáltatáshoz vonat-
kozó néhány adat a többi felhasználó is láthatja, mint például a megadott életkort, vagy a megadott országot, termé-
szetesen ezek megadása nem kötelezőek (Facebook-on pedig egyénileg a Facebook által vállaltak szerint)! Termé-
szetesen lehetőség van ezek írásos formában történő visszavonására és a nyilatkozat visszautasítására (amennyiben 
nem a Facebook-on történt az adatmegadás).  
 
A Civissoft Kft jogai közé tartozik, hogy azon adatokat, amelyek a fizetési szolgáltatások rendezéséhez szüksége-
sek, azokat tovább adják a megbízott szolgáltatónak a fizetési forgalom biztos lebonyolítása érdekében (a 
Facebook-on nincs ilyen harmadik fél a szolgáltatásunkban). A fentieken túlmenően a Civissoft Kft arra is jogosult, 
hogy a felhasználó személyes adatait közölje azzal a harmadik személlyel, akire a felhasználóval szembeni követe-
léseit engedményezte, feltéve hogy ez a követelések behajtása érdekében válik szükségessé. Írásos kérése módjá-
ban áll a felhasználónak kérnie ennek a harmadik személynek a nevét. A Civissoft Kft köteles betartani a hatályos 
adatvédelmi törvény rendelkezéseit és biztosítani a megfelelő adatvédelmet még abban az esetben is, ha szolgálta-
tás nyújtása közben harmadik személlyel működik együtt.  
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3.§  
 
A Civissoft Kft biztosítja, hogy vagy a szolgáltatás kezelőfelületén, vagy írásos formában (e-mailben az adott szol-
gáltatás honlapján, az adott szolgáltatáshoz tartozó e-mail címmel és szolgáltatás megnevezésével) lehetőség van 
vagy módosításra, vagy a szolgáltatás fiókjának a törlésére (Facebook esetén az alkalmazás törlésére). Amennyiben 
elindítja a módosítási, vagy törlési folyamatot, akkor az akár technikai okok miatt napokig is eltarthat. Továbbá a 
felhasználónak jogába van értesítést kérni a Civissoft Kft által tárolt saját adatairól, ezt írásos formában teheti meg 
a felhasználó (e-mailben az adott szolgáltatás honlapján, az adott szolgáltatáshoz tartozó e-mail címmel és szolgál-
tatás megnevezésével). 
 
 
4.§  
Különösen felhívnánk a figyelmet arra, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a Civissoft Kft weblapjaira, 
illetve szolgáltatások oldalára vonatkozik, így, amennyiben más honlapra megy át a felhasználó, akár a Civissoft 
Kft valamely weblapjáról, úgy arra a weblapra ez a nyilatkozat már nem érvényes. Arra a weblapra az adott üze-
meltető adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik. Így ajánlatos elolvasni azon weblapok adatvédelmi nyilatkozatát is. 
 
 
5.§  
A Civissoft Kft minden jogot fenntart magának arra, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztassa, módosít-
sa, mindemellett betartva a hatályos adatvédelmi törvényeket. A felhasználónak azt javasoljuk, hogy weblapunkra 
látogatása esetén tájékozódjon az aktuális adatvédelmi nyilatkozatunkról. Viszont a felhasználók védelme érdeké-
ben minden esetben írásos tájékoztatást próbálunk adni az aktuális adatvédelmi nyilatkozatról, valamint arról, ha 
személyes adatait eddigi mértéknél nagyobb terjedelemben kívánja felhasználni. 


