Datacubed Health
Adatvédelmi irányelvek
Hatálybalépés dátuma: 2022. április 1.
Bevezetés
A Datacubed Health-nél az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Jelen
Adatvédelmi irányelvek (továbbiakban: Irányelvek) ismertetik, hogyan gyűjthetjük,
használhatjuk fel és oszthatjuk meg másokkal az Ön személyes adatait. Az Irányelvek
a weboldalunkra, szolgáltatásainkra, információinkra, eszközökre, funkciókra, frissítésekre és
hasonló anyagokra (együttesen „Szolgáltatások”) vonatkoznak. Adatainak kezelésével
kapcsolatosan Önt számos jog illeti meg. Kérjük, gondosan olvassa el az Adatvédelmi
irányelveket, hogy értse, mit teszünk az adataival, és Önnek milyen jogai vannak ezzel
kapcsolatban.

A jelen dokumentumba beletartozó, egyéb feltételek
A következő további feltételek úgy kerültek be a jelen Irányelvekbe, mintha teljes egészében itt
lennének meghatározva:
•
•
•

Végfelhasználói szolgáltatási feltételek
Gyermekekre vonatkozó adatvédelmi irányelvek
Cookie-szabályzat

Kik vagyunk
Társaságunk a Data Cubed, LLC, kereskedelmi nevén Datacubed Health. E-mail címünk
legal@datacubed.com és irodánk az alábbi címen található:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
A Datacubed Health egy úttörő technológiai vállalat, amely kézzelfoghatóan tesz a tudomány
javításáért és az egészségesebb közösségek kialakításáért. Egyénre szabott megoldásokat
használunk az adatok rögzítésére, például okostelefonos alkalmazásokat, viselhető és otthoni
eszközöket, valamint környezeti érzékelőket, a betegekkel való távoli kapcsolattartáshoz és
a virtuális klinikai vizsgálatokhoz. A vállalatok, egészségügyi szervezetek („Klinikai vizsgálatok”)
és oktatási intézmények („Akadémiai vizsgálatok”) megbízásából végzett kutatások, vizsgálatok,
tanulmányok, betegbevonási kezdeményezések vagy projektek (együttesen „Vizsgálatok”)
során néha adatokat gyűjtünk Önről.
A „mi”, „bennünket”, „rajtunk” és hasonló kifejezések a Datacubed Health-re utalnak.
A „harmadik fél” pedig az Önön és rajtunk kívüli személyeket jelenti.
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Az Ügyfél-résztvevőktől kapott személyes adatok tekintetében Adatfeldolgozónak minősülünk.
A Datacubed Health-résztvevők által megadott személyes adatok tekintetében pedig
Adatkezelőnek minősülünk.

Kit takar az „Ön”?
Az Irányelvekben az „Ön” kifejezés Önt jelenti mint:
•
•
•

Ügyfél – a Datacubed Health-et használó vállalkozás alkalmazottja vagy képviselője
Ügyfél-résztvevő – egy vállalkozás által felkért személy, aki részt vesz a Datacubed
Health által a vállalkozás nevében végzett vizsgálatban
Datacubed Health-résztvevő – olyan személy, aki részt vesz a Datacubed Health által
a saját nevében végzett vizsgálatban

Ügyfélként Ön a részünkre Ön által megadott Ügyfél-résztvevői személyes adatok tekintetében
Adatkezelőnek minősül.

Milyen jogalapunk van a személyes adatok feldolgozására?
Az Ön személyes adatait a következők alapján dolgozzuk fel:
•

•

Az általunk végzett Vizsgálatokkal kapcsolatban nekünk vagy Ügyfelünknek adott
hozzájárulása. Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. Személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja a legal@datacubed.com címre, nekünk
küldött levélben, vagy ha felveszi a kapcsolatot a vizsgálat megbízójával, Ügyfelünkkel,
a vizsgálati helyen keresztül. A Vizsgálatokkal kapcsolatban a „Hozzájárulás” jogalapon
végzett adatkezelés a következőre terjed ki:
o Személyes adatok gyűjtése az Ügyfél-résztvevőktől és a Datacubed Healthrésztvevőktől, és
o A személyes adatok gyűjtése és felhasználása a Szolgáltatások nyújtásához.
Jogos üzleti érdekünk, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok szerint az Ön, mint érintett
jogai nagyobb súllyal esnek latba, mint társaságunk érdekei. A „Jogos üzleti érdek”
jogcímen végzett adatkezelés célja:
o Válaszadás az ügyfélszolgálattal és műszaki támogatással kapcsolatos
kérdésekre és megkeresésekre,
o A weboldalunkon vagy a helpdesken keresztül, illetve a legal@datacubed.com
címre küldött kérések, igények teljesítése
o Szolgáltatásaink fejlesztése és javítása

Milyen személyes adatokat gyűjtünk
Akadémiai vizsgálatban Ügyfél-résztvevőként vagy Datacubed Health-résztvevőként történő
részvétele esetén a következő információkat gyűjthetjük, amikor Ön az Akadémiai vizsgálatban
való részvételre jelentkezik, illetve abban részt vesz:
•
•
•

Név
Cím
Születési dátum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Születési hely
E-mail cím
Felhasználónév
A Szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett tevékenységeire és eszközeire vonatkozó
adatok
A virtuális szolgáltatáshatárok (Geofencing) használata esetén, az Ön helyadatai
Telefonkészülék adatai
Bluetooth-eszköz adatai
Telefonban lévő névjegyek
Cellák metaadatai
SMS-üzenet metaadatai
IP-címek
Közösségi média metaadatai
Demográfiai adatok (etnikai hovatartozás, nem, magasság és testsúly)
Egészségi állapot
Gyógyszeradagolás és/vagy az adagolás megváltoztatásának részletei
A gyógyszer beadásának helye és az injekció beadásának időpontja
Vizsgálati információk az Egészségügyi Gazdaságtan és Eredménykutatás (HEOR)
adatokhoz

Klinikai vizsgálatban Ügyfél-résztvevőként vagy Datacubed Health-résztvevőként történő
részvétele esetén a következő információkat gyűjthetjük, amikor Ön a Klinikai vizsgálatban való
részvételre jelentkezik, illetve abban részt vesz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keresztnév és (opcionálisan) vezetéknév
E-mail cím
A Szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett tevékenységeire és eszközeire vonatkozó
adatok
A virtuális szolgáltatáshatárok (Geofencing) használata esetén, az Ön helyadatai
IP-címek
Egészségi állapot
Gyógyszeradagolás és/vagy az adagolás megváltoztatásának részletei
A gyógyszer beadásának helye és az injekció beadásának időpontja
Vizsgálati információk az Egészségügyi Gazdaságtan és Eredménykutatás (HEOR)
adatokhoz

Ügyfélként a következő adatokat gyűjthetjük:
•
•
•
•
•
•
•

Név
Vállalkozás címe
Vállalkozás telefonszáma
Vállalkozás e-mail-címe
Bármilyen nekünk küldött üzenet
Számlázási adatok
Egyéb adatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön számára
nyújthassuk

3

Ügyfélként Ön ezen információk Adatkezelője, mi pedig ezen információk Adatfeldolgozói
vagyunk.

Hogyan használhatjuk fel a személyes adatokat
Az Öntől, mint Ügyfél-résztvevőtől vagy Datacubed Health-résztvevőtől gyűjtött információkat
arra használjuk, hogy a Szolgáltatásokat az Ön számára biztosíthassuk. Az információkat
felhasználhatjuk Szolgáltatásaink fejlesztésére és javítására, az Ön kéréseinek teljesítésére,
valamint a törvény által megengedett egyéb célokra.
Ha Ön Ügyfélrésztvevő, az Ön adatainak általunk történő feldolgozása az Ügyféllel kötött
szerződésben foglaltakra korlátozódik. Az Ügyféllel, a Vizsgálat megrendelőjével csak
álnevesített adatokat osztunk meg.
Az Ügyfelektől gyűjtött adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk az Ön kérdéseire,
és Szolgáltatásokat nyújthassunk az Ön számára.

Hogyan oszthatjuk meg a személyes adatokat
Személyes adatokat bizalmas módon megoszthatunk szolgáltatóinkkal annak érdekében, hogy
szolgáltatásokat nyújthassanak nekünk és Önnek, illetve lehetővé tegyék számunkra a
Szolgáltatások nyújtását. Ilyen szolgáltatók például:
•
•
•
•
•

Amazon Web Services, Inc. (AWS) biztosítja az Egyesült Államokban (USA) és
Németországban található szervereket, amelyek tárolják az Öntől gyűjtött személyes
adatokat
The Rocket Science Group LLC, az Egyesült Államokban Mailchimp kereskedelmi néven
működő társaság, amely az e-mail kommunikáció kezelésében segít nekünk
Az Egyesült Államokban, Belgiumban, Romániában, Kínában, Lengyelországban és
a Fülöp-szigeteken található Stefanini Group segít nekünk a hibajegyek kezelésében
A Németországban és az Egyesült Államokban található Twilio, Inc. segít a szöveges
üzenetek küldésében és fogadásában, és biztosítja a videokonferencia szolgáltatásokat
A Németországban és az Egyesült Államokban található Splunk, Inc. és
a Németországban és az Egyesült Államokban található Sisense, Ltd. segít nekünk
a személyes adatok elemzésében és teljesítményjelentések készítésében

Ügyfeleink utasítására személyes adatokat osztunk meg olyan kórházakkal és klinikákkal,
amelyek ügyfeleink nevében szolgáltatásokat nyújtanak.
A személyes adatokat kormányzati és/vagy bűnüldöző szervekkel is megoszthatjuk, amennyiben
úgy véljük, hogy ez szükséges a törvényeknek való megfeleléshez, például idézésre vagy bírósági
végzésre válaszul, jogi követelés megvédéséhez, vagy törvényes jogaink megállapításához vagy
védelméhez, vagy egyébként a vonatkozó törvények által megengedett módon. Kötelezettséget
vállalunk arra, hogy mindenkor megvizsgáljuk az adatok kiadására vonatkozó idézés vagy
bírósági végzés jogszerűségét, és megtámadjuk, ha alapos vizsgálat után arra a következtetésre
jutunk, hogy ez indokolt, továbbá ideiglenes intézkedéseket kérünk az idézés vagy bírósági
végzés hatásainak felfüggesztésére, amíg a bíróság érdemben nem dönt, nem adjuk ki a kért
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személyes adatokat, amíg az alkalmazandó eljárási szabályok alapján erre nem köteleznek,
és az idézés vagy bírósági végzés ésszerű értelmezése alapján, az idézés vagy bírósági végzés
megválaszolása során a megengedett legkisebb mennyiségű információt adjuk csak ki.
A megosztott információk köre attól függ, hogy az adott idézés vagy bírósági végzés mit ír elő.
A birtokunkban lévő személyes adatokat nyilvánosságra hozhatjuk abban az esetben, ha úgy
véljük, hogy ez szükséges vagy helyénvaló bűncselekmény, személyi sérülés, vagyoni kár vagy
testi sértés megelőzése érdekében. A nyilvánosságra hozott személyes adatok köre
a körülményektől függ.
Az Ön adatait átadhatjuk egy jogutód társaságnak, amely lehet harmadik fél is, akvizíció,
eladás, eszközértékesítés, fúzió vagy csőd esetén. Az Ön adataira alkalmazandó irányelveket
a továbbiakban az átvevő határozhatja meg, kivéve, ha a törvény ezt másként írja elő, vagy
tiltja. A továbbított személyes adatok körébe a fentiek szerint gyűjtött személyes adatok
tartozhatnak.
Bármely harmadik fél, akinek az Ön adatait kiadjuk, köteles ugyanolyan vagy azonos szintű
védelmet nyújtani az Ön adatai számára, mint ahogyan az jelen Irányelvekben szerepel, és
ahogyan azt az Apple App Irányelvek előírják.

A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának helye
Az Önről gyűjtött adatokat az AWS által biztosított szervereken, az Egyesült Államokban és az
Európai Unióban (EU) tároljuk. Tesztelési célokból az Öntől gyűjtött adatokat az Egyesült
Államokban dolgozó alkalmazottaink által használt asztali és laptop számítógépeken is
tárolhatjuk. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT), az Egyesült Királyságban (UK) és Svájcban
Öntől gyűjtött adatokat az EGT-n, az Egyesült Királyságon és Svájcon kívülre továbbíthatjuk és
ott tárolhatjuk, mivel tevékenységünk és egyes szervereink az Egyesült Államokban találhatóak.
Az adatok EGT-n, az Egyesült Királyságon (UK) és Svájcon kívülre továbbítása kapcsán Általános
Szerződési Feltételeket tartalmazó megállapodásokat kötünk. Kiléptünk az EU és az Egyesült
Államok közötti adatvédelmi pajzs keretrendszerből és a Svájc-USA közötti adatvédelmi pajzs
keretrendszerből, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az EGT-ből és Svájcból az
Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére
vonatkozó előírásai szerint; továbbra is alkalmazzuk az adatvédelmi pajzs alapelveit azokra
a személyes adatokra, amelyeket az adatvédelmi pajzs keretrendszerekben való részvételünk
során kaptunk. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs programról, látogasson el
a https://www.privacyshield.gov/ oldalra.

Mennyi ideig őrizhetjük meg az Ön személyes adatait
Az Ön adatait addig őrizzük meg, ameddig a törvény szerint meg kell őriznünk. Ha nincs ennek
ellentmondó jogi követelmény, csak addig őrizzük meg az adatokat, ameddig az a Szolgáltatások
nyújtásához szükséges. Az Ön adatait ésszerű ideig is megőrizhetjük. Például, amennyiben az
adatokra az Egyesült Államok törvényei vonatkoznak, és amennyiben ezt előírják, a lefedett
védett egészségügyi adatokat 7,5 évig őrizzük meg, vagy ameddig a törvény előírja, és ahol
a klinikai vizsgálati jelentések szerkezetére és tartalmára vonatkozó Nemzetközi Harmonizációs
Konferencia Irányelvei érvényesek, ott a klinikai vizsgálatok adatait a Szolgáltatások
befejezésétől számított 25 évig, vagy a helyi törvények szerinti, hosszabb ideig őrizzük meg.
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Hol talál minket a közösségi médiában és a sütihasználat
Megtalál minket a Facebookon, a Twitteren és a LinkedIn-en. Amikor felkeresi közösségimédiaoldalainkat, módosíthatja az olyan cookie-k beállításait, amelyek nem elengedhetetlenek az Ön
által igénybe vett szolgáltatások nyújtásához. A cookie egy kis fájl, amely az Ön eszközén kerül
elhelyezésre, és amely lehetővé teszi a funkciók és a www.datacubed.com webhely működését.
A Datacubed Health Cookie-szabályzata ismerteti, hogy mik azok a cookie-k, hogyan használjuk
a cookie-kat, és hogyan kezelheti a cookie-kat. Az Ön által igénybe vett Szolgáltatáshoz
elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével egyetlen cookie sem marad az Ön eszközén,
és a cookie-k által gyűjtött információkat sem őrizzük meg a törvény által megengedettnél
hosszabb ideig.

Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai
Önnek joga van:
•

Tudni, hogyan gyűjtjük, használjuk fel vagy osztjuk meg az Ön adatait, és joga van
hozzáférést kérni ezekhez az adatokhoz
• Kérni az adatainak módosítását, ha azok pontatlanok vagy hiányosak
• Kérni tőlünk adatai törlését, ha:
o Az Ön adataira már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat
gyűjtöttük, felhasználtuk vagy megosztottuk
o Ön visszavonja a gyűjtés, felhasználás vagy megosztás alapjául szolgáló
hozzájárulását
o Ön tiltakozik a gyűjtés, felhasználás vagy megosztás ellen, és nincs nyomós jogos
érdeke a gyűjtés, felhasználás vagy megosztás folytatásának
o Tiltakozik az Ön adatainak közvetlen marketingcélú gyűjtése, felhasználása vagy
megosztása ellen
o Az Ön adatait jogellenesen gyűjtöttük, használtuk fel vagy osztottuk meg
o Az Ön adatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges törölni
o Az Ön adatait azért gyűjtöttük, hogy online szolgáltatásokat nyújtsunk
gyermekeknek
• Az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására vagy megosztására vonatkozó korlátozást
kérhet tőlünk, ha:
o Ön vitatja az adatai pontosságát
o Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló gyűjtés, felhasználás vagy megosztás
ellen, és mérlegeljük, hogy a mi érdekünk vagy egy harmadik fél jogos érdeke
felülírja-e az Ön érdekét
o A gyűjtés, felhasználás vagy megosztás jogellenes, és Ön ellenzi a törlést, és
ehelyett a felhasználás korlátozását kéri
o Már nincs szükségünk az Ön adataira, de Önnek szüksége van az adataira jogi
igény alátámasztásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• Arra, hogy az Ön által a számunkra megadott adatokat magával vigye, és ezeket az
adatokat továbbítsa egy másik szervezetnek, amennyiben az adatok általunk végzett
gyűjtése, felhasználása vagy megosztása automatizált módon történik, és az Ön
hozzájárulásán vagy egy szerződés teljesítésén alapul
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•
•
•

Arra, hogy tiltakozzon a jogos érdeken vagy jogi feladat teljesítésén alapuló gyűjtés,
felhasználás vagy megosztás, a direkt marketing, valamint a tudományos/történelmi
kutatás és statisztika ellen
Arra, hogy ne váljon kizárólag automatizált feldolgozáson (ideértve a profilozást is)
alapuló döntés tárgyává, amely Önt érintő joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős
mértékben érinti Önt
Panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolja jogait
Bármikor elérheti, módosíthatja vagy törölheti fiókja adatait, illetve megszüntetheti fiókját, ha
e-mailt küld nekünk a legal@datacubed.com címre. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos
esetekben egyes adatokat megőrizhetünk Önről a törvény által előírtak szerint.

Irányadó jog
Az Irányelvekre az uniós jogszabályok irányadóak.

A jelen Irányelvek módosítása
Az Irányelv a fent meghatározott hatálybalépési naptól hatályos. Időről időre
megváltoztathatjuk a jelen Irányelveket, ezért rendszeresen ellenőrizze azokat. Az Irányelvek
módosításait közzétesszük a www.datacubed.com hivatalos oldalunkon.

Datacubed Health
Végfelhasználói szolgáltatási feltételek
Hatálybalépés dátuma: 2022. április 1.
Jelen számítástechnikai alkalmazást, valamint az általa nyújtott vagy biztosított adatokat,
szolgáltatásokat, információkat, eszközöket, funkciókat, frissítéseket és hasonló anyagokat
(együttesen „Szolgáltatás”) a jelen Szolgáltatási Feltételekben („Szerződés”) foglalt és Ön által
elfogadott feltételek szerint nyújtjuk. A Szolgáltatás használatához szükséges fiók
létrehozásával, a Szolgáltatás használatával vagy a jelen Szerződés egyéb módon történő
megkötésével Ön kötelező érvényű szerződésre lép velünk.
A jelen Szerződést felülvizsgálhatjuk vagy frissíthetjük a módosított változat Szolgáltatáson
keresztül történő közzétételével és a módosításról szóló tájékozató elküldésével.
A Szolgáltatásnak a jelen Szerződés frissítését követő használata (vagy más módszerrel történő
elfogadása) a frissített Szerződés elfogadásának minősül. Ha nem fogadja el a módosításokat,
akkor fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával.
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A jelen dokumentumba beletartozó, egyéb feltételek
Az alábbi kiegészítő feltételek úgy kerülnek beépítésre a jelen Szerződésbe, mintha teljes
egészében itt lennének meghatározva:
1. Adatvédelmi irányelvek
2. Gyermekekre vonatkozó adatvédelmi irányelvek
3. Cookie-szabályzat

Kik vagyunk
Társaságunk a Data Cubed, LLC, kereskedelmi nevén Datacubed Health. E-mail címünk
legal@datacubed.com.
A „mi”, „bennünket”, „rajtunk” és hasonló kifejezések a Datacubed Health-re utalnak.
A „harmadik fél” pedig az Önön és rajtunk kívüli személyeket jelenti.

Kit takar az „Ön”?
A Szerződésben az „Ön” kifejezés Önt jelenti mint:
•
•
•

Ügyfél – a Datacubed Health-et használó vállalkozás alkalmazottja vagy képviselője
Ügyfél-résztvevő – egy vállalkozás által felkért személy, aki részt vesz a Datacubed
Health által a vállalkozás nevében végzett vizsgálatban
Datacubed Health-résztvevő – olyan személy, aki részt vesz a Datacubed Health által
a saját nevében végzett vizsgálatban

A személyes adatok gyűjtése és felhasználása
Az általunk végzett kutatásokkal, vizsgálatokkal, tanulmányokkal, betegbevonási
kezdeményezésekkel vagy projektekkel („Vizsgálatok”) kapcsolatban információkat gyűjtünk
az Ügyféltől és a Datacubed Health résztvevőktől. A Szolgáltatások nyújtása, valamint az
ügyfélszolgálati és műszaki támogatási kérdések és kérések megválaszolása érdekében is
gyűjtünk adatokat.

Engedély
Mindaddig, amíg Ön megfelel a jelen Szerződés és az összes beépített dokumentum
feltételeinek, ezennel korlátozott, visszavonható, nem átruházható, nem allicencelhető, nem
kereskedelmi célú, nem kizárólagos engedélyt adunk Önnek a Szolgáltatás használatára és
elérésére, kizárólag saját számítástechnikai eszközén. A kifejezetten fel nem sorolt jogok nem
biztosítottak.
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Felelősséget kizáró nyilatkozat
A Szolgáltatás lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy olyan tartalmakat és anyagokat
tegyenek közzé, amelyeket nem vizsgálunk felül, nem ellenőrzünk vagy nem támogatunk. Ön
elfogadja, hogy nem vagyunk felelősségre vonhatók a Szolgáltatásban vagy azon keresztül
megjelenő tartalmakért, tanácsokért vagy egyéb anyagokért.
A Szolgáltatás nem minősül gyógyászati terméknek vagy orvosi kezelésnek, és nem nyújt
semmiféle egészségügyi ellátást. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk az Ön
egészségügyi szolgáltatója, és nem tartozunk Ön felé semmilyen gondossági kötelezettséggel az
egészségével, biztonságával vagy jóllétével kapcsolatban. Egy adott egészségügyi állapottal vagy
problémával kapcsolatban mindig közvetlenül az orvosával konzultáljon.
Ha úgy véli, hogy sürgősségi ellátásra szorul, azonnal hívja orvosát vagy az Egyesült Államokban
a 911-et, az Európai Unióban pedig a 112-es segélyhívószámot.
Bár észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a Szolgáltatás általánosan elérhető
maradjon, nem szavatoljuk és nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés hibavagy megszakításmentes, illetve nem hibásodik meg, és nem garantáljuk, hogy a felhasználók
bármikor hozzáférhetnek vagy használhatják a Szolgáltatást vagy annak funkcióit.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor és időről időre a Szolgáltatást, vagy annak bármely
részét, előzetes értesítést követően vagy anélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk
vagy megszüntessük.
A Szolgáltatás tartalmazhat tipográfiai hibákat vagy pontatlanságokat, és nem biztos, hogy
hiánytalan vagy aktuális. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ilyen hibákat, pontatlanságokat vagy
kihagyásokat kijavítsuk, valamint hogy az információkat bármikor előzetes értesítés nélkül
módosítsuk vagy frissítsük.
A Szolgáltatás használata következtében a szolgáltatója adatforgalmi díjakat számíthat fel
Önnek.

Jogosultság
Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás egyes részei vagy egésze nem áll a nagyközönség
rendelkezésére, és időről időre jogosultsági szabályokat vezethetünk be. Fenntartjuk a jogot
arra, hogy bármikor módosítsuk vagy megszüntessük ezeket a jogosultsági követelményeket.

Magatartási szabályok
A Szolgáltatás használatának feltétele, hogy Ön megfeleljen a jelen Szerződés feltételeinek,
beleértve – de nem kizárólag – a jelen magatartási szabályokat.
Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatával kapcsolatban nem sért meg semmilyen
alkalmazandó törvényt vagy jogszabályt.
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Ön vállalja, hogy nem terjeszt, tölt fel, tesz elérhetővé vagy tesz közzé a Szolgáltatáson keresztül
semmilyen javaslatot, információt, ötletet, hozzászólást, kérdést, megjegyzést, tervet, ajánlatot
vagy ezekhez hasonló anyagot („Beküldött anyag"), illetve grafikát, rajzot, tervet, szöveget,
információt, hanganyagot, fotót, szoftvert, zenét, hangot, videót, hozzászólást, üzenetet vagy
hasonló anyagot („Tartalom”), amely:

1. jogellenes, vagy mást jogellenes cselekedetre ösztönöz;
2. vírust vagy más hasonló programot vagy szoftvert tartalmaz, amely károsíthatja
a mi számítógépünk vagy más számítógépének működését;
3. sérti bármelyik fél jogait, vagy sérti bármelyik fél szabadalmát, védjegyét, üzleti
titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi tulajdonjogát; vagy,
4. rágalmazó, becsületsértő, pornográf, obszcén, erkölcstelen, illetlen, nem odaillő,
a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sértő, bántalmazó,
zaklató, fenyegető, erőszakos vagy más módon kifogásolható.
Ön köteles felhasználónevét és jelszavát, valamint a Szolgáltatásba való bejelentkezéshez
szükséges információkat, ha vannak, bizalmasan és biztonságosan kezelni. Nem vagyunk
felelősek abban az esetben, ha mások jogosulatlanul hozzáférnek a fiókjához vagy profiljához.
Ön továbbá vállalja, hogy nem teszi meg a következők egyikét sem:
1. a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptálása, lefordítása, másolása,
műszaki visszafejtése, visszafejtése vagy lebontása;
2. a Szolgáltatás működésének megzavarása vagy megszakítása, beleértve bármely
más személy korlátozását vagy akadályozását a Szolgáltatás használatában
hackelés vagy megmásítás útján;
3. a Szolgáltatással kapcsolatban bármilyen szolgáltatásmegtagadási támadás,
vírus, féreg, trójai faló vagy más káros kód vagy tevékenység továbbítása vagy
rendelkezésre bocsátása;
4. egy rendszer vagy hálózat sebezhetőségének feltérképezésére, átvizsgálására
vagy tesztelésére való kísérlet, illetve a biztonsági vagy hitelesítési intézkedések
megfelelő felhatalmazás nélküli megsértése;
5. bármilyen tevékenység, amely saját belátásunk szerint indokolatlan vagy
aránytalanul nagy terhet ró vagy róhat az infrastruktúránkra;
6. e-mail cím vagy egyéb kapcsolattartási adatok gyűjtése a Szolgáltatás más
felhasználótól;
7. a Szolgáltatás tartalmának másolása vagy gyűjtése automatizált eszközök
használatával;
8. hamis, hiányos vagy félrevezető információk benyújtása, közzététele és
rendelkezésre bocsátása a Szolgáltatás vagy a mi számunkra;
9. egynél több felhasználói fiók regisztrációja; vagy,
10. magát más személynek vagy vállalkozásnak történő kiadása.
Ön nem rendelkezik engedéllyel a Szolgáltatás nem nyilvános részeihez való hozzáféréshez,
és nem kísérelheti meg a Szolgáltatásban alkalmazott biztonsági intézkedések felülírását.
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A fenti magatartási szabályoktól függetlenül a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének
megszüntetésére vonatkozó korlátlan jogunk nem korlátozódik a jelen magatartási szabályok
megsértésére.

A számunkra benyújtott vagy elérhetővé tett tartalom
Ön nem köteles semmit sem benyújtani nekünk, vagy bármilyen Tartalmat elérhetővé tenni
a Szolgáltatáson keresztül. Ha azonban Ön úgy dönt, hogy bármilyen Tartalmat küld
a Szolgáltatásba, vagy más módon tesz elérhetővé bármilyen Tartalmat a Szolgáltatáson
keresztül, akkor ezt a Tartalmat az Adatvédelmi irányelvekkel összhangban fogjuk felhasználni.
Annak érdekében, hogy ezt teljes mértékben lehetővé tegye számunkra, az Adatvédelmi
irányelvekben foglalt korlátozásokkal összhangban, Ön ezennel örökös, visszavonhatatlan,
átruházható, allicencelhető, nem kizárólagos, nemzetközi, teljes mértékben kifizetett,
jogdíjmentes jogot és engedélyt ad számunkra arra, hogy a Szolgáltatáson keresztül és
a Szolgáltatással összefüggésben bármely ilyen Tartalmat sokszorosítsunk, használjunk,
módosítsunk, megjelenítsünk, előadjunk, terjesszünk, lefordítsunk és származékos alkotást
hozzunk létre belőle.
Azzal, hogy Ön bármilyen Tartalmat vagy Beküldött anyagokat küld nekünk, ezáltal beleegyezik,
szavatolja és kijelenti, hogy: (a) Ön jogosult a Tartalom vagy Beküldött anyagok benyújtására;
(b) a Tartalom és Beküldött anyag rendelkezésre bocsátása nem sérti és nem fogja sérteni
harmadik felek jogait; (c) minden ilyen Beküldött anyag és Tartalom pontos és valós; (d) Ön nem
jogosult a Beküldött anyagért vagy Tartalomért cserébe kompenzációra, és (h) Ön nem jogosult
a Beküldött anyaggal vagy Tartalommal kapcsolatos tulajdonításra.
Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi irányelveket, ha további információkat szeretne arról, hogyan
használjuk fel és tesszük közzé az Öntől kapott anyagokat és adatokat.
Ön tudomásul veszi, hogy nem vagyunk kötelesek fenntartani a Szolgáltatást, illetve az Ön által
a Szolgáltatásba vagy a Szolgáltatáson keresztül beküldött, közzétett vagy elérhetővé tett
adatokat, anyagokat, Beküldött anyagokat, Tartalmat vagy egyéb anyagokat. Fenntartjuk
a jogot, hogy visszatartsunk, eltávolítsunk vagy megsemmisítsünk bármilyen ilyen anyagot.

A Szolgáltatáson keresztül megosztott tartalom
A Szolgáltatás lehetővé teheti, hogy Ön bizonyos információkat osszon meg a nyilvánossággal.
Ön többféleképpen is ellenőrizheti, hogy mennyi információt osztunk meg a nyilvánossággal,
és mi igyekszünk az Ön által választható lehetőségek közül az Ön utasításainak eleget tenni. Ön
tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatáson keresztül megosztott információk kijelölésével Ön
olyan információkat fedhet fel, amelyek megosztásáról Ön dönt. Ön tudomásul veszi és
elismeri, hogy teljes mértékben tudatában van és felelős az ilyen anyagok megosztásának
következményeiért, és elfogadja, hogy mi nem tehet minket felelőssé, és Ön felment minket az
ilyen magatartásból eredő bármilyen felelősség vagy kár alól.
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Szellemi tulajdonunk
Grafikáink, logóink, neveink, dizájnjaink, oldalfejléceink, gombikonjaink, szkriptjeink és
szolgáltatásneveink, amelyek a védjegyeink, kereskedelmi neveink és/vagy kereskedelmi
arculatunk, a mi tulajdonunkat képezik. A Szolgáltatás „megjelenése és az általa kiváltott érzet”
(beleértve a színkombinációkat, a gombok formáit, az elrendezést, a dizájnt és minden más
grafikai elemet) az Egyesült Államok szerzői jogi és védjegyjogai által védett. Minden
terméknév, szolgáltatásnév, védjegy és szolgáltatási védjegy („Védjegyek”) a mi tulajdonunk
vagy az adott tulajdonosok tulajdonát képezi, ahogyan az feltüntetésre került. Ön nem
használhatja a Védjegyeket vagy a szerzői jogokat semmilyen más célra, csak a jelen Szerződés
által megengedett módon.
Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás nyújtásához használt szoftver, valamint a szoftver
minden továbbfejlesztése, frissítése, magasabb verzióra váltása, javítása és módosítása, minden
szerzői jog, szabadalom, üzleti titok, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdonjog, amely a szoftver
(vagy bármely továbbfejlesztés, javítás vagy módosítás) bármely aspektusát védi vagy azzal
kapcsolatos, valamint az ezekhez tartozó dokumentáció mindenkor a mi és/vagy a licencadóink
kizárólagos tulajdonát képezi. Ez a Szerződés nem ruházza át Önre a jogcímet vagy
a tulajdonjogot, hanem csak az itt meghatározott korlátozott jogokat biztosítja Önnek.

Végrehajtás és a szolgáltatások megszüntetése
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor megtagadjuk a Szolgáltatás egészét
vagy egy részét bármely felhasználó számára.
A fentiek korlátozása vagy további jogi kötelezettségek vállalása nélkül, a szerzői jogi törvényt
ismételten megsértőkkel szemben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felmondási
szabályt alkalmazunk. A Tartalomhoz, Beküldött anyaghoz vagy egyéb anyagokhoz kapcsolódó,
Ön által nekünk biztosított jogok, beleértve többek között a szerzői jogokra vonatkozó
engedélyeket, a jelen Szerződés bármilyen módon bekövetkező megszűnése után is
fennmaradnak. Továbbá, az Ön érdekképviseleti, védelmi és kártérítési kötelezettségei a jelen
Szerződés bármilyen megszűnését követően is fennmaradnak.

Linkek és harmadik féltől származó tartalom
A Szolgáltatás tartalmazhat linkeket. Az ilyen linkeket kizárólag információs céllal biztosítjuk,
és nem támogatunk semmilyen weboldalt vagy szolgáltatást az ilyen linkek révén.
A Szolgáltatás tartalmazhat harmadik féltől származó cikkeket, szövegeket, képeket, videókat,
hanganyagokat, adatokat, információkat és más hasonló anyagokat. Nem támogatunk
semmilyen harmadik féltől származó olyan tartalmat, amely megjelenhet a Szolgáltatásban,
vagy amely a Szolgáltatásban megjelenő tartalomból származhat, még akkor sem, ha az ilyen
tartalmat mi foglaltuk össze, gyűjtöttük össze, formáztuk át vagy más módon szerkesztettük.
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Kizáró nyilatkozatok és felelősségkorlátozás
A TÖRVÉNY ÁLTAL NEM MEGENGEDETT ESETEK KIVÉTELÉVEL, ÖN ELFOGADJA ÉS TUDOMÁSUL
VESZI, HOGY A SZOLGÁLTATÁST „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT”,
MINDENFÉLE GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY
TÖRVÉNYES GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTJUK. MI, ANYAVÁLLALATAINK, LEÁNYVÁLLALATAINK,
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINK, TISZTSÉGVISELŐINK, IGAZGATÓINK, RÉSZVÉNYESEINK, TAGJAINK,
VEZETŐINK, ALKALMAZOTTAINK ÉS BESZÁLLÍTÓINK KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDEN
HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A JOGCÍMRE, PONTOSSÁGRA, ALKALMASSÁGRA,
ALKALMAZHATÓSÁGRA, FORGALOMKÉPESSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA
VALÓ ALKALMASSÁGRA, JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VAGY BÁRMILYEN MÁS JELLEGŰ
GARANCIÁRA VONATKOZÓAN. SEMMILYEN TANÁCSADÁS VAGY INFORMÁCIÓ (SZÓBAN VAGY
ÍRÁSBAN), AMELYET ÖN TŐLÜNK KAPOTT, NEM HOZ LÉTRE SEMMILYEN GARANCIÁT.
A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. NEM
GARANTÁLJUK, HOGY A SZOLGÁLTATÁST AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT IDŐPONTOKBAN VAGY
HELYEKEN ELÉRHETI VAGY HASZNÁLHATJA; HOGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁS- VAGY
HIBAMENTES LESZ; HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK; HOGY AZ ADATÁTVITEL VAGY AZ
ADATOK TÁROLÁSA BIZTONSÁGOS, VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁS MENTES A
PONTATLANSÁGOKTÓL, FÉLREVEZETÉSTŐL, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS
INFORMÁCIÓKTÓL VAGY ÖSSZETEVŐKTŐL.
A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT
ESETEK KIVÉTELÉVEL, SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM ANYAVÁLLALATAINK,
LEÁNYVÁLLALATAINK, PARTNEREINK, TISZTSÉGVISELŐINK, IGAZGATÓINK, RÉSZVÉNYESEINK,
TAGJAINK, VEZETŐINK, ALKALMAZOTTAINK ÉS BESZÁLLÍTÓINK (EGYÜTTESEN: „KAPCSOLT
FELEK”) NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL ÖNNEK A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN, AKÁR
SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES CSELEKMÉNYEN (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AKÁR
SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS MÓDON ALAPUL, ÉS NEM VAGYUNK FELELŐSEK
SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKAT, AMELYEK
A SZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK, VAGY
BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDNAK AHHOZ, MÉG AKKOR SEM, HA MI ÉS/VAGY A KAPCSOLT
FELEK TÁJÉKOZTATTÁK ÖNT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.
AZ ÜGYFÉL-RÉSZTVEVŐK EGYETLEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE A VIZSGÁLAT
MEGRENDELŐJÉVEL – AZ ÜGYFÉLLEL – SZEMBEN ÁLL FENN, ÉS AZ ÜGYFÉL FELELŐS A VIZSGÁLAT
SORÁN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMELY KÖTELEZETTSÉGÉRT ÉS KÁRÉRT.
MIVEL AZ ÜGYFÉL AZ ÜGYFÉL-RÉSZTVEVŐKTŐL TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ HOZZÁJÁRULÁST
SZEREZ BE A VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ, AZ ÜGYFÉL-RÉSZTVEVŐK AZ EMLÍTETT
TÁJÉKOZTATÁSON ALAPULÓ HOZZÁJÁRULÁSRA TÁMASZKODHATNAK AZ ÜGYFÉL
SZAVATOSSÁGI ÉS KÁRTALANÍTÁSI FELTÉTELEI TEKINTETÉBEN.
A FENTIEK ELLENÉRE, AMENNYIBEN A BÍRÓSÁG ÚGY TALÁLJA, HOGY A FENTI KIZÁRÓ
NYILATKOZATOK NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐK, ÖN ELFOGADJA, HOGY SEM MI, SEM A KAPCSOLÓDÓ
FELEK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET (1) 500,00 USD-T MEGHALADÓ KÁROKÉRT, VAGY
(2) BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES
13

KÁRÉRT, ILLETVE A HASZNÁLAT ELVESZTÉSÉÉRT, BEVÉTELKIESÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT
VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY ÖNT VAGY A HARMADIK FELET ÉRI A SZOLGÁLTATÁS
HASZNÁLATA RÉVÉN. EZ A KORLÁTOZÁS AZ ÖN KERESETÉNEK ALAPJÁTÓL FÜGGETLENÜL
ALKALMAZANDÓ, ILLETVE ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ ITT MEGADOTT KORLÁTOZOTT
JOGORVOSLATOK NEM ÉRIK EL ALAPVETŐ CÉLJUKAT.
EZ A KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK AZOKRA A KÁROKRA, AMELYEKET SZÁNDÉKOSAN ÉS
TUDATOSAN OKOZUNK ÖNNEK A JELEN SZERZŐDÉS VAGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
MEGSÉRTÉSÉVEL, ÉS AMELYEKRŐL A JELEN SZERZŐDÉS KERETÉN BELÜL NEM
NYILATKOZHATUNK.
EGYES ÁLLAMOK, BELEÉRTVE NEW JERSEY-T, NEM ENGEDÉLYEZHETNEK BIZONYOS KIZÁRÓ
NYILATKOZATOKAT ÉS KORLÁTOZÁSOKAT, ÉS AZ ILYEN KIZÁRÓ NYILATKOZATOK ÉS
KORLÁTOZÁSOK ÉRVÉNYÜKET VESZTIK, AHOL EZT A TÖRVÉNY TILTJA.

Kártalanítás
Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és felment minket és beszállítóinkat, leányvállalatainkat,
licencbe adóinkat és engedélyeseinket, valamint ezek tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit,
tagjait, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan állítás, ítélet, díj, veszteség, felelősség, költség
és kiadás alól, beleértve, de nem kizárólagosan az észszerű ügyvédi díjakat, szakértői díjakat és
perköltségeket, amelyek (a) az Ön által a Szolgáltatáson keresztül benyújtott, közzétett vagy
továbbított Beküldött anyagból vagy Tartalomból erednek, (b) a Szolgáltatás Ön általi
használatából, (c) a Szerződés megsértéséből vagy feltételezett megsértéséből, valamint
(d) bármely olyan magatartásból, tevékenységből vagy cselekvésből erednek, amely bármely
állami, szövetségi vagy általános jog szerint törvénytelen vagy jogellenes, vagy bármely
természetes vagy jogi személy jogait sérti, és amelyet a Szolgáltatás használata révén folytatott,
okozott vagy bármilyen módon elősegített.

Jogviták, irányadó jog és joghatóság
Hacsak az alkalmazandó jog másként nem korlátozza, Ön elfogadja, hogy az általunk nyújtott
Szolgáltatásból eredő vagy azzal bármilyen módon összefüggő bármely kereset vagy jogvita
egyedül és kizárólag kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján, és nem bírósági úton
kerül rendezésre, kivéve, hogy Ön kis értékű kereseteket érvényesíthet polgári peres bíróság
útján, amennyiben az Ön keresetei igazoltnak bizonyulnak. A jelen Szerződésre az USA
Szövetségi Választottbírósági Törvénye és a szövetségi választottbírósági jogszabály
alkalmazandó. A jelen Szerződésre New York állam törvényei az irányadók, és bármely
választottbírósági eljárás során New York állam törvényei alkalmazandók.
A választottbírósági eljárás során nincs jelen bíró vagy esküdtszék, és a választottbírósági ítélet
bírósági felülvizsgálata korlátozott. A döntőbíró azonban egyedi alapon ugyanolyan kártérítést
és jogorvoslatot ítélhet meg, mint a bíróság (beleértve a jogsértés megszüntetésére irányuló és
megállapító jellegű jogorvoslatot vagy a törvényes kártérítést), és ugyanúgy be kell tartania
a jelen Szerződés feltételeit, mint ahogy a bíróság tenné.
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Választottbírósági eljárás indításához a választottbírósági eljárást kérő és a keresetét leíró
levelet kell elküldenie az alábbi címre: 384 Bridge Street; 4th floor, Brooklyn, NY 11201 USA.
A jelen Szerződés szerinti választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Egyesült
(AAA) folytatja le, annak akkor hatályos szabályai szerint, helyileg New Yorkban, New York
államban. Az összes iktatási, adminisztrációs és döntőbíráskodási díj megfizetésére az AAA
szabályai vonatkoznak.
Ön és mi megállapodunk, hogy bármely vitarendezési eljárás kizárólag egyéni alapon, nem pedig
csoportos, összevont vagy képviseleti kereset útján kerül lefolytatásra. Ha bármilyen okból
a követelés nem választottbírósági eljárás, hanem bírósági eljárás útján kerül elbírálásra, mind Ön,
mind mi egyetértünk abban, hogy a felek lemondtak a bírósági tárgyaláshoz való jogukról.
A fentiek ellenére Ön elfogadja, hogy bírósághoz fordulhatunk a szellemi tulajdonjogok vagy
más tulajdonjogok megsértése vagy egyéb visszaélésszerű felhasználása miatt.
Amennyiben a választottbírósági eljárás nem alkalmazható, Ön elfogadja, hogy
a Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal, illetve velünk kapcsolatos bármely jogvitát Ön kizárólag
New York, New York államban található állami vagy szövetségi bíróság előtt indíthat. ÖN
EZENNEL LEMOND A HELYSZÍNNEL SZEMBENI BÁRMILYEN KIFOGÁSRÓL, MINT KÉNYELMETLEN
VAGY NEM MEGFELELŐ, ÉS ELFOGADJA A KIZÁRÓLAGOS NEW YORK-I JOGHATÓSÁGOT ÉS
HELYSZÍNT.

Általános
Elválaszthatóság. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely okból jogellenesnek,
semmisnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés a maximálisan
végrehajtható hatályát kapja, vagy a jelen Szerződéstől elkülöníthetőnek tekintendő, és nem
érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.
Partnerség kizárása. Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés vagy a Szolgáltatás Ön általi
használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség,
munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat.
Átruházás. A jelen Szerződés szerinti jogainkat részben vagy egészben bármikor átruházhatjuk
bármely személyre vagy jogalanyra, az Ön beleegyezésével vagy anélkül. Ön nem ruházhatja át
a Szerződést a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, és az Ön által történő bármilyen
jogosulatlan átruházás semmisnek minősül.
Ügyvédi díjak. Abban az esetben, ha a jelen Szerződésre vonatkozóan bármilyen peres eljárást
indítunk, a pernyertes fél jogosult a másik féltől behajtani a per során a pernyertes félnél
felmerült valamennyi észszerű költséget, ügyvédi díjat és egyéb kiadást.
Felmentés kizárása. A jelen Szerződés bármely rendelkezése érvényesítésének elmulasztása
semmilyen módon nem értelmezhető úgy, hogy az ilyen rendelkezésről való jelenlegi vagy
jövőbeni felmentést jelent, és semmilyen módon nem befolyásolja bármelyik fél azon jogát,
hogy a későbbiekben minden egyes ilyen rendelkezést érvényesítsen. A jelen Szerződés bármely

15

rendelkezése, feltétele vagy követelménye alóli kifejezett felmentésünk nem jelenti az ilyen
rendelkezés, feltétel vagy követelmény teljesítésére vonatkozó jövőbeli kötelezettsége alól való
felmentést.
Közlemények. Az Ön által küldött vagy a jelen Szerződés alapján szükséges valamennyi
közleményt írásban kell megküldeni a következő címre: legal@datacubed.com.
Méltányos jogorvoslatok. Ön ezennel elfogadja, hogy helyrehozhatatlan károkat szenvednénk,
ha a jelen Szerződés feltételeit nem hajtanánk végre, ezért Ön elfogadja, hogy a jelen Szerződés
megszegése esetén – az alkalmazandó jogszabályok alapján egyébként rendelkezésünkre álló
jogorvoslati lehetőségeken túlmenően – kötvény, egyéb biztosíték vagy kártérítés bizonyítása
nélkül jogosultak vagyunk a megfelelő méltányos jogorvoslatra.
Teljes Szerződés. A jelen Szerződés, beleértve a kifejezetten hivatkozással beépített
dokumentumokat is, az Ön és köztünk létrejött teljes szerződést képezi a Szolgáltatással
kapcsolatban, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű, elektronikus, szóbeli vagy
írásbeli kommunikációt, amely Ön és köztünk létrejött.

Az iOS-alapú szoftverekre vonatkozó kiegészítő feltételek
Abban az esetben, ha Ön a Szolgáltatást iOS operációs rendszeren keresztül használja, az alábbi
kiegészítő feltételek érvényesek:
1. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználási feltételek kizárólag Ön és köztünk
jönnek létre, nem pedig Ön és az Apple, Inc. (továbbiakban: „Apple”) között. Az
iOS-alkalmazásért és az azon elérhető szolgáltatásokért és anyagokért kizárólag
mi, és nem az Apple felel.
2. Az iOS-alkalmazásunk használatára az Apple App Store mindenkor hatályos App
Store Általános szolgáltatási feltételeiben meghatározott Használati szabályok
vonatkoznak.
3. Ön elfogadja, hogy az Apple vállalatnak nincs kötelessége vagy kötelezettsége
támogatási vagy karbantartási szolgáltatásokat nyújtani az iOS-alkalmazásunkra
vonatkozóan.
4. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az
Apple nem vállal szavatossági kötelezettséget az iOS-alkalmazásunkra
vonatkozóan.
5. Ön elfogadja, hogy nem az Apple, hanem mi vagyunk felelősek az Ön vagy
bármely harmadik fél által az iOS-alkalmazásunkkal vagy az iOS-alkalmazásunk
birtoklásával és/vagy használatával kapcsolatos bármely igény kezeléséért,
beleértve, de nem kizárólagosan: (i) termékszavatossági igények; (ii) bármely
olyan igény, amely szerint az alkalmazás nem felel meg bármely alkalmazandó
jogi vagy szabályozási követelménynek; és (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló
jogszabályok alapján felmerülő igények.
6. Ön elfogadja, hogy az Apple nem felelős az iOS-alkalmazásunkkal vagy az iOSalkalmazásunk birtoklásával és használatával kapcsolatos, harmadik fél által
a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatban előterjesztett bármely
kereset kivizsgálásáért, védelméért, rendezéséért és teljesítéséért.
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7. Ön elfogadja, hogy iOS-alkalmazásunk használata során betartja az összes
alkalmazandó harmadik fél szerződési feltételeit, például adott esetben
a mobiltelefon-szolgáltatója feltételeit.
8. A felek megállapodnak abban, hogy az Apple és az Apple leányvállalatai
kedvezményezett harmadik felek az iOS-alkalmazásunkra vonatkozó felhasználási
feltételeknek. A Szolgáltatási feltételek elfogadását követően az Apple jogosult
(és úgy tekintendő, hogy elfogadta a jogot) arra, hogy kedvezményezett
harmadik félként érvényesítse a Szerződést Önnel szemben.

Datacubed Health
Gyermekekre vonatkozó adatvédelmi irányelvek
Hatályos: 2022. április 1.
Bevezetés
A Datacubed Health-nél a gyermekek személyes adatainak védelme fontos számunkra.
Jelen Adatvédelmi irányelvek (továbbiakban „Irányelvek”) ismertetik, hogyan gyűjthetjük,
használhatjuk fel és oszthatjuk meg másokkal a gyermekek személyes adatait. Az Irányelvek
a weboldalunkra, szolgáltatásainkra, információinkra, eszközökre, funkciókra, frissítésekre és
hasonló anyagokra (együttesen „Szolgáltatások”) vonatkoznak. Ha bármilyen kérdése van az
Irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a következő címen:
legal@datacubed.com.

A jelen dokumentumba beletartozó, egyéb feltételek
Az alábbi kiegészítő feltételek úgy kerülnek beépítésre jelen Irányelvbe, mintha teljes
egészében itt lennének meghatározva:
•
•
•

Végfelhasználói szolgáltatási feltételek
Adatvédelmi irányelvek
Cookie-szabályzat

Kik vagyunk
Társaságunk a Data Cubed, LLC, kereskedelmi nevén Datacubed Health. E-mail címünk
legal@datacubed.com és irodánk az alábbi címen található:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
A Datacubed Health egy úttörő technológiai vállalat, amely kézzelfoghatóan tesz a tudomány
javításáért és az egészségesebb közösségek kialakításáért. Egyénre szabott megoldásokat
használunk az adatok rögzítésére, például okostelefonos alkalmazásokat, viselhető és otthoni
eszközöket, valamint környezeti érzékelőket, a betegekkel való távoli kapcsolattartáshoz és
a virtuális klinikai vizsgálatokhoz. A vállalatok, egészségügyi szervezetek („Klinikai vizsgálatok”)
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és oktatási intézmények („Akadémiai vizsgálatok”) megbízásából végzett kutatások, vizsgálatok,
tanulmányok, betegbevonási kezdeményezések vagy projektek (együttesen „Vizsgálatok”)
során néha adatokat gyűjtünk 18 év alatti gyermekektől, vagy szülőktől/gondviselőktől
(„Gondviselők”) a 18 év alatti gyermekeikről és/vagy 18 év alatti páciensektől.
A „mi”, „bennünket”, „rajtunk” és hasonló kifejezések a Datacubed Health-re utalnak.
A „harmadik fél” pedig az Önön és rajtunk kívüli személyeket jelenti.
Az Ügyfél-résztvevőktől kapott személyes adatok tekintetében Adatfeldolgozónak minősülünk.
A Datacubed Health-résztvevők által megadott személyes adatok tekintetében pedig
Adatkezelőnek minősülünk.

Kit takar az „Ön”?
Az Irányelvekben az „Ön” kifejezés Önt jelenti mint:
• Ügyfél – a Datacubed Health-et használó vállalkozás alkalmazottja vagy képviselője
• Ügyfélrésztvevő – egy vállalkozás által felkért személy, aki részt vesz a Datacubed Health
által a vállalkozás nevében végzett Vizsgálatban, és aki 18 év alatti gyermek is lehet
• Datacubed Health-résztvevő – olyan személy, aki részt vesz a Datacubed Health által
a saját nevében végzett Vizsgálatban, és aki 18 év alatti gyermek is lehet

A gyermekek adatainak gyűjtésének jogalapja
•
•
•

Az Ügyfél beszerzi a Gondviselő hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermek a Klinikai
vizsgálatban részt vehessen.
Nem gyűjtünk személyes adatokat 18 év alatti gyermekekről a Gondviselő beleegyezése
nélkül, kivéve különleges, korlátozott esetekben
A Vizsgálatokkal kapcsolatban a „Hozzájárulás” jogalapon végzett adatkezelés a
következőre terjed ki:
o Személyes adatok gyűjtése az Ügyfél-résztvevőktől és a Datacubed Healthrésztvevőktől, és
o A személyes adatok gyűjtése és felhasználása a Szolgáltatások nyújtásához.

Milyen adatokat gyűjtünk a gyermekekről és miért?
A Szolgáltatások nyújtása érdekében a gyermekekről adatokat gyűjthetünk a Gondviselőktől,
vagy közvetlenül a gyermekektől is gyűjthetünk személyes adatokat. Ügyfeleink megbízásából
az Akadémiai vizsgálatok elvégzése érdekében gyűjthetjük a gyermekek következő adatait:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Név
Cím
Születési dátum
Születési hely
E-mail cím
Felhasználónév
A Szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett tevékenységeire és eszközeire vonatkozó
adatok
A virtuális szolgáltatáshatárok (Geofencing) használata esetén, az Ön helyadatai
Telefonkészülék adatai
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth-eszköz adatai
Telefonban lévő névjegyek
Cellák metaadatai
SMS-üzenet metaadatai
IP-címek
Közösségi média metaadatai
Demográfiai adatok (etnikai hovatartozás, nem, magasság és testsúly)
Egészségi állapot
Gyógyszeradagolás és/vagy az adagolás megváltoztatásának részletei
A gyógyszer beadásának helye és az injekció beadásának időpontja
Felmérési információk az egészségügyi, közgazdasági és eredménykutatási (HEOR)
vizsgálathoz

Ügyfeleink megbízásából a Klinikai vizsgálatok elvégzése érdekében gyűjthetjük a gyermekek
következő adatait:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keresztnév
E-mail cím
A Szolgáltatásokkal kapcsolatban végzett tevékenységeire és eszközeire vonatkozó
adatok
A virtuális szolgáltatáshatárok (Geofencing) használata esetén, adott esetben a gyermek
vagy a Gondviselő IP-címe
Egészségi állapot
Gyógyszeradagolás és/vagy az adagolás megváltoztatásának részletei
A gyógyszer beadásának helye és az injekció beadásának időpontja
Vizsgálati információk az Egészségügyi Gazdaságtan és Eredménykutatás (HEOR)
adatokhoz

A Gondviselők kérhetik, hogy hagyjuk abba a gyermekük személyes adatainak gyűjtését az
alábbi e-mail-címen legal@datacubed.com; ilyen esetekben azonban az Ügyfél-résztvevő és
a Datacubed Health-résztvevő nem folytathatja a részvételt olyan Vizsgálatban, amelyet az
Ügyfél vagy a magunk nevében végzünk. Ha a Gondviselők utasítanak minket, hogy hagyjuk
abba a gyermek személyes adatainak gyűjtését és felhasználását, akkor le kell tiltanunk az
Ügyfél-résztvevő és a Datacubed Health-résztvevő eszközhasználatát az adatgyűjtés elkerülése
érdekében.
Mi vagyunk a Datacubed Health-résztvevő személyes adatainak Kezelője, az Ügyfél pedig az
Ügyfélrésztvevő személyes adatainak Kezelője. Azonosító adatokat (név, e-mail, felhasználónév,
telefonkészülék adatai, IP-címek) nem adunk ki az Ügyfélnek, a Vizsgálat megrendelőjének, és
azokat csak a Szolgáltatások technikai megvalósíthatósága érdekében kezeljük.
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Hogyan használjuk fel a gyermekek adatait?
A gyermekekről vagy a Gondviselőktől a gyermekekről gyűjtött személyes adatokat a következő
célokra használjuk fel:
•
•
•

Vizsgálatok elvégzése Ügyfeleink nevében vagy a saját nevünkben;
A Szolgáltatások nyújtása;
Reagálás az ügyfélszolgálati és műszaki támogatási kérdésekre és kérésekre.

Akadémiai vizsgálatok esetén, a gyermekekre vonatkozó összesített vagy azonosítatlan
adatokat felhasználhatjuk kutatási, elemzési és hasonló célokra, a Szolgáltatások javítása
érdekében. Ilyenkor eltávolítjuk a neveket, e-mail-címeket, elérhetőségi adatokat és egyéb
személyes azonosítókat. Az összesített vagy azonosítatlan adatokat a következő célokra
használhatjuk fel Akadémiai vizsgálatok esetén:
•
•
•

Kutatás vagy elemzés elvégzése, beleértve az Ügyfél által végzett kutatást és elemzést is;
Hogy jobban megértsük, hogyan érik el és használják eszközeinket; és
Eszközeink fejlesztésére és a felhasználói preferenciáknak való megfelelés érdekében.

Ha Ön Ügyfélrésztvevő, az Ön adatainak általunk történő feldolgozása az Ügyféllel kötött
szerződésben foglaltakra korlátozódik. Az ügyféllel, a vizsgálat megrendelőjével csak
álnevesített adatokat osztunk meg.
Az Ügyfelektől gyűjtött adatokat arra használjuk fel, hogy válaszoljunk az Ön kérdéseire, és
Szolgáltatásokat nyújthassunk az Ön számára.

Hogyan osztjuk meg a gyermekek adatait?
Nem értékesítjük a gyermekek adatait, és a gyermekek nem hozhatják nyilvánosságra
személyes adataikat a Szolgáltatáson keresztül. Az Ügyfél-résztvevő személyes adatait csak azzal
az Ügyféllel osztjuk meg, akinek nevében a személyes adatokat gyűjtjük, a Szolgáltatások egyéb
módon történő nyújtása, a Vizsgálatok lefolytatása, a törvényeknek való megfelelés, valamint
a mi és a Szolgáltatások más felhasználóinak védelme érdekében. Például a gyermekek
személyes adatait az alábbiak szerint oszthatjuk meg külső felekkel:
•

Szolgáltatók. Gyermekekről gyűjtött személyes adatokat bizalmas módon
megoszthatunk szolgáltatóinkkal annak érdekében, hogy szolgáltatásokat
nyújthassanak nekünk és Önnek, illetve lehetővé tegyék számunkra a Szolgáltatások
nyújtását, és a Vizsgálatok lefolytatását. Ilyen szolgáltatók például:
o Amazon Web Services, Inc. (AWS) biztosítja az USA-ban és Németországban
található szervereket, amelyek tárolják az Öntől gyűjtött személyes adatokat
o The Rocket Science Group LLC, az Egyesült Államokban Mailchimp kereskedelmi
néven működő társaság, amely az e-mail kommunikáció kezelésében segít
nekünk
o Az Egyesült Államokban, Belgiumban, Romániában, Kínában, Lengyelországban
és a Fülöp-szigeteken található Stefanini Group segít nekünk a hibajegyek
kezelésében
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•

•

•

•
•

o A Németországban és az Egyesült Államokban található Twilio, Inc. segít
a szöveges üzenetek küldésében és fogadásában, és biztosítja a
videokonferencia szolgáltatásokat
o A Németországban és az Egyesült Államokban található Splunk, Inc. és a
Németországban és az Egyesült Államokban található Sisense, Ltd. segít nekünk
a személyes adatok elemzésében és teljesítményjelentések készítésében
Jogi eljárások. A személyes adatokat kormányzati és/vagy bűnüldöző szervekkel is
megoszthatjuk, amennyiben úgy véljük, hogy ez szükséges a törvényeknek való
megfeleléshez, például idézésre vagy bírósági végzésre válaszul, jogi követelés
megvédéséhez, vagy törvényes jogaink megállapításához vagy védelméhez, vagy
egyébként a vonatkozó törvények által megengedett módon. Kötelezettséget vállalunk
arra, hogy mindenkor megvizsgáljuk az adatok kiadására vonatkozó idézés vagy
bírósági végzés jogszerűségét, és megtámadjuk, ha alapos vizsgálat után arra a
következtetésre jutunk, hogy ez indokolt, továbbá ideiglenes intézkedéseket kérünk az
idézés vagy bírósági végzés hatásainak felfüggesztésére, amíg a bíróság érdemben nem
dönt, nem adjuk ki a kért személyes adatokat, amíg az alkalmazandó eljárási szabályok
alapján erre nem köteleznek, és az idézés vagy bírósági végzés ésszerű értelmezése
alapján, az idézés vagy bírósági végzés megválaszolása során a megengedett legkisebb
mennyiségű információt adjuk csak ki. A megosztott információk köre attól függ, hogy
az adott idézés vagy bírósági végzés mit ír elő.
Önmagunk és mások védelme érdekében. A birtokunkban lévő személyes adatokat
nyilvánosságra hozhatjuk abban az esetben, ha úgy véljük, hogy ez szükséges vagy
helyénvaló bűncselekmény, személyi sérülés, vagyoni kár vagy testi sértés megelőzése
érdekében. A nyilvánosságra hozott személyes adatok köre a körülményektől függ.
Üzleti átruházások. Az Ön adatait átadhatjuk egy jogutód társaságnak, amely lehet
harmadik fél is, akvizíció, eladás, eszközértékesítés, fúzió vagy csőd esetén. Az Ön
adataira alkalmazandó irányelveket a továbbiakban az átvevő határozhatja meg,
kivéve, ha a törvény ezt másként írja elő, vagy tiltja. A továbbított személyes adatok
körébe a fentiek szerint gyűjtött személyes adatok tartozhatnak.
Gondviselőkkel. A Gondviselők tájékoztatást kérhetnek a gyermekükről gyűjtött
információkról, ha kapcsolatba lépnek velünk az alábbi címen: legal@datacubed.com.
Összesített és azonosítatlan adatok. Az Akadémiai vizsgálatok esetében az összesített
vagy azonosítatlan adatokat felhasználhatjuk és harmadik felekkel is megoszthatjuk.
Akadémiai vizsgálatok esetében az Ügyfelek nyilvánosságra hozhatnak azonosítatlan
információkat.

A személyes adatok tárolásának és feldolgozásának helye
Az Önről gyűjtött adatokat az AWS által biztosított szervereken, az Egyesült Államokban (USA)
és az Európai Unióban (EU) tároljuk. Tesztelési célokból az Öntől gyűjtött adatokat az Egyesült
Államokban dolgozó alkalmazottaink által használt asztali és laptop számítógépeken is
tárolhatjuk. Az Európai Gazdasági Térségben (EGT), az Egyesült Királyságban (UK) és Svájcban
Öntől gyűjtött adatokat az EGT-n, az Egyesült Királyságon és Svájcon kívülre továbbíthatjuk és
ott tárolhatjuk, mivel tevékenységünk és egyes szervereink az Egyesült Államokban találhatóak.
Az adatok EGT-n, az Egyesült Királyságon (UK) és Svájcon kívülre továbbítása kapcsán Általános
Szerződési Feltételeket tartalmazó megállapodásokat kötünk. Kiléptünk az EU és az Egyesült
Államok közötti adatvédelmi pajzs keretrendszerből és a Svájc-USA közötti adatvédelmi pajzs
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keretrendszerből, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az EGT-ből és Svájcból az
Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére
vonatkozó előírásai szerint; továbbra is alkalmazzuk az adatvédelmi pajzs alapelveit azokra
a személyes adatokra, amelyeket az adatvédelmi pajzs keretrendszerekben való részvételünk
során kaptunk. Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi pajzs programról, látogasson el
a https:// www.privacyshield.gov/ oldalra.

A Gondviselők jogai a gyermekek adatainak felülvizsgálatára, törlésére
és felhasználásának ellenőrzésére
A Gondviselőknek jogukban áll áttekinteni a gyermekeikről általunk gyűjtött információkat, és
kérhetik gyermekeik személyes adatainak törlését, valamint megtagadhatják gyermekeik
adatainak további gyűjtését vagy felhasználását. E jogok gyakorlása érdekében a következő
címen léphet velünk kapcsolatba: legal@datacubed.com. A gyermekre vonatkozó információk
kikéréséhez a gyermek Gondviselőjeként igazolnia kell magát. Az információk másolatai a törlési
kérés után is megmaradhatnak a rendszerünkben tárolt (cache) vagy archivált formában.

Mennyi ideig őrizhetjük meg a gyermekek személyes adatait
A gyermekek adatait addig őrizzük meg, ameddig a törvény szerint meg kell őriznünk. Ha nincs
ennek ellentmondó jogi követelmény, csak addig őrizzük meg az adatokat, ameddig az a
Szolgáltatások nyújtásához szükséges. Az Ön adatait ésszerű ideig is megőrizhetjük. Például,
amennyiben az adatokra az Egyesült Államok törvényei vonatkoznak, és amennyiben ezt
előírják, a lefedett védett egészségügyi adatokat 7,5 évig őrizzük meg, vagy ameddig a törvény
előírja, és ahol a klinikai vizsgálati jelentések szerkezetére és tartalmára vonatkozó Nemzetközi
Harmonizációs Konferencia Irányelvei érvényesek, ott a klinikai vizsgálatok adatait
a Szolgáltatások befejezésétől számított 25 évig, vagy a helyi törvények szerinti, hosszabb ideig
őrizzük meg.

Hogyan védjük a gyermekek személyes adatait?
Amikor gyermekekre vonatkozó személyes adatokat kívánunk gyűjteni, további lépéseket
teszünk a gyermekek adatainak védelme érdekében, többek között:
•

•

•

A Gondviselő e-mail-címének kérése minden olyan esetben – amikor életkorra
kérdezünk rá, és megállapítjuk, hogy a felhasználó 18 év alatti –, mielőtt bármilyen
személyes adatot gyűjtenénk a gyermektől bármilyen gyermekeknek szánt eszközön
vagy alkalmazáson;
Ha személyes adatokat kívánunk gyűjteni egy gyermekről, e-mailben kérjük
a Gondviselő hozzájárulását, elmagyarázva, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan
tervezzük felhasználni azokat, hogyan adhatja meg a Gondviselő a hozzájárulását,
és hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását;
A Szolgáltatásokkal vagy a Vizsgálatokkal kapcsolatban a gyermek online elérhetőségi
adatainak (pl. e-mail-cím) gyűjtése a gyermekkel való kommunikáció érdekében,
és ezzel egyidejűleg a Gondviselő e-mail-címének kérése annak érdekében, hogy
a Gondviselőt értesítsük a gyermek adatainak gyűjtéséről és felhasználásáról, és
lehetőséget biztosítsunk a Gondviselőnek arra, hogy megakadályozza a további
kapcsolatfelvételt a gyermekkel;
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•

•

•

•
•
•

A push értesítésekkel (mobil és egyéb eszközökön megjelenő értesítések) kapcsolatban
a Gondviselő e-mail-címének megszerzése és a Gondviselő értesítése arról, hogy
érdeklődünk a gyermek megkeresése iránt, valamint a Gondviselő számára
a kapcsolatfelvétel megakadályozásának lehetősége, mielőtt a gyermek push
értesítéseket kaphatna;
Ha az eszköz olyan földrajzi helymeghatározási adatokat gyűjt, amelyek eléggé
pontosak ahhoz, hogy utcacím gyűjtésével egyenértékűek legyenek, vagy ha
a Szolgáltatások használata során a tartós azonosítók (pl. cookie-k) olyan információkat
gyűjtenek, amelyek a Szolgáltatások hasznosabbá tételét szolgálják (pl. számítógépes
operációs rendszer típusa, IP-cím, mobileszköz azonosítója, webböngésző), akkor
a Gondviselőket értesíteni kell, és a Gondviselők beleegyezését meg kell szerezni az
ilyen gyűjtés előtt;
A Gondviselők tájékoztatása a gyermekekkel kapcsolatos gyakorlatunkról, beleértve
a gyermekektől gyűjthető információk típusait, az információk felhasználási módjait,
valamint megkérdezésük arról, hogy megoszthatjuk-e és kivel oszthatjuk meg ezeket az
információkat;
A Gondviselők hozzájárulásának megszerzése a gyermekeik személyes adatainak
gyűjtéséhez, vagy a Szolgáltatásokkal és a Vizsgálatokkal kapcsolatos információk
közvetlenül a gyermekeiknek történő átadásához;
A gyermekektől származó személyes adatok gyűjtésének korlátozása a
Szolgáltatásokban és a Vizsgálatokban való részvételhez ésszerűen szükséges mértékig;
A Gondviselők számára hozzáférést biztosítunk a gyermekeikről gyűjtött személyes
adatokhoz, illetve lehetőséget adunk arra, hogy hozzáférést kérjenek azokhoz, és
kérjék a személyes adatok módosítását vagy törlését.

A gyermekek további jogai személyes adataikkal kapcsolatban
Önnek joga van:
•
•
•

Tudni, hogyan gyűjtjük, használjuk fel vagy osztjuk meg az Ön adatait, és joga van
hozzáférést kérni ezekhez az adatokhoz
Kérni az adatainak módosítását, ha azok pontatlanok vagy hiányosak
Kérni tőlünk adatai törlését, ha
o Az Ön adataira már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat
gyűjtöttük, felhasználtuk vagy megosztottuk
o Ön visszavonja a gyűjtés, felhasználás vagy megosztás alapjául szolgáló
hozzájárulását
o Ön tiltakozik a gyűjtés, felhasználás vagy megosztás ellen, és nincs nyomós jogos
érdeke a gyűjtés, felhasználás vagy megosztás folytatásának
o Tiltakozik az Ön adatainak közvetlen marketingcélú gyűjtése, felhasználása vagy
megosztása ellen
o Az Ön adatait jogellenesen gyűjtöttük, használtuk fel vagy osztottuk meg
o Az Ön adatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges törölni
o Az Ön adatait azért gyűjtöttük, hogy online szolgáltatásokat nyújtsunk
gyermekeknek
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•

•

•
•
•

Az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására vagy megosztására vonatkozó korlátozást
kérhet tőlünk, ha
o Ön vitatja az adatai pontosságát
o Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló gyűjtés, felhasználás vagy megosztás
ellen, és mérlegeljük, hogy a mi érdekünk vagy egy harmadik fél jogos érdeke
felülírja-e az Ön érdekét
o A gyűjtés, felhasználás vagy megosztás jogellenes, és Ön ellenzi a törlést, és
ehelyett a felhasználás korlátozását kéri
o Már nincs szükségünk az Ön adataira, de Önnek szüksége van az adataira jogi
igény alátámasztásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez
Arra, hogy az Ön által a számunkra megadott adatokat magával vigye, és ezeket az
adatokat továbbítsa egy másik szervezetnek, amennyiben az adatok általunk végzett
gyűjtése, felhasználása vagy megosztása automatizált módon történik, és az Ön
hozzájárulásán vagy egy szerződés teljesítésén alapul
Arra, hogy tiltakozzon a jogos érdeken vagy jogi feladat teljesítésén alapuló gyűjtés,
felhasználás vagy megosztás, a direkt marketing, valamint a tudományos/történelmi
kutatás és statisztika ellen
Arra, hogy ne váljon kizárólag automatizált feldolgozáson (ideértve a profilozást is)
alapuló döntés tárgyává, amely Önt érintő joghatással jár, vagy hasonlóan jelentős
mértékben érinti Önt
Panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolja jogait
Bármikor elérheti, módosíthatja vagy törölheti fiókja adatait, illetve megszüntetheti fiókját, ha
e-mailt küld nekünk a legal@datacubed.com címre. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos
esetekben egyes adatokat megőrizhetünk Önről a törvény által előírtak szerint.

Hol talál minket a közösségi médiában és a sütihasználat
Megtalál minket a Facebookon, a Twitteren és a LinkedIn-en. Amikor felkeresi közösségimédiaoldalainkat, módosíthatja az olyan cookie-k beállításait, amelyek nem elengedhetetlenek az Ön
által igénybe vett szolgáltatások nyújtásához. A cookie egy kis fájl, amely az Ön eszközén kerül
elhelyezésre, és amely lehetővé teszi a funkciók és a www.datacubed.com webhely működését.
A Datacubed Health Cookie-szabályzata ismerteti, hogy mik azok a cookie-k, hogyan használjuk
a cookie-kat, és hogyan kezelheti a cookie-kat. Az Ön által igénybe vett Szolgáltatáshoz
elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével egyetlen cookie sem marad az Ön eszközén,
és a cookie-k által gyűjtött információkat sem őrizzük meg a törvény által megengedettnél
hosszabb ideig.

Irányadó jog
Az Irányelvekre az uniós jogszabályok irányadóak.

A jelen Irányelvek módosítása
Az Irányelv a fent meghatározott hatálybalépési naptól hatályos. Időről időre
megváltoztathatjuk a jelen Irányelveket, ezért rendszeresen ellenőrizze azokat. Az Irányelvek
módosításait közzétesszük a www.datacubed.com hivatalos oldalunkon.
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