Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a beerides.hu és a beerides.com weboldal
felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője, mint
adatkezelő („Adatkezelő”) és az általa megbízott adatfeldolgozó(k) (“Adatfeldolgozó”)
számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó
elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az
esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, ill. bármely
más adatát vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

1. Az Adatkezelő adatai:
Magyarországon:
 Neve: BeeRides Kft. (a továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Üzemeltető")
 Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.
 Elérhetősége: info@beerides.com (az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)
 Az Üzemeltető cégjegyzékszáma: 07-09-026926
 Az Üzemeltető adószáma: 25105418-2-07
Németországban:
 Neve: BeeRides Germany GmbH. (a továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Üzemeltető")
 Székhelye: Grünstraße 5, Düsseldorf 40212.
 Elérhetősége: info@beerides.com (az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)
 Az Üzemeltető cégjegyzékszáma: HRB 80636
 Az Üzemeltető adószáma: 133/5807/2777

2. Az adatkezelés leírása:
Adatkezelés a beerides.hu weboldal felhasználóinak önkéntes, tájékozott, és határozott
hozzájárulása alapján, a felhasználók és az Üzemeltető között a honlap által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött szerződés teljesítése keretében.

3. Az adatkezeléssel érintettek:
A beerides.hu honlapon regisztrált felhasználók.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Magyarországon:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az érintettek önkéntes hozzájárulása.
Németországban:
Az érintettek önkéntes hozzájárulása a német Szövetségi Adatavédelmi Törvény (BDSG) alapján.

5. A kezelt adatok köre:
(i) A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok (* jelöli a kötelezően megadandó
adatokat):



E-mail* - privát

(ii) Adatkezelő a weboldal használata során rögzíti a felhasználó IP címét, a weboldal
látogatásának kezdő és befejező időpontját. Ezeknek az adatoknak a naplózását a weboldal
rendszere folyamatosan végzi, a tárolt adatokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.

6. Az adatkezelés célja:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a
felhasználóval történő kommunikáció.
Az Adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. A
felhasználók személyes adatai harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén adható át, kivéve, amennyiben az adatok átadására az Adatkezelőt
jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.

7. Az adatkezelés időtartama:
(i) A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok esetében az
adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre.
A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának törlését, ebben az esetben a
törlési igényének az Üzemeltetőhöz való beérkezésétől számított 2 napon belül az Üzemeltető
gondoskodik az adatok törléséről.
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az
Üzemeltető az ÁSZF-ben írtak szerint a felhasználó regisztrációjának törlésével egyidejűleg
valamennyi személyes adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg
azonnal törölheti.
(ii) egyéb: adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó azokat megjeleníti/ nem törli
Személyre szabott reklámok, ill. tartalmak esetében az adatkezelés addig tart, amíg az
Üzemeltető által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él.
Az Üzemeltető az ÁSZF-ben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén korlátozhatja a
felhasználó működését a weboldal által nyújtott szolgáltatásban, de ez nem jár adatok törlésével.

8. A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlésére vonatkozó igényét e-mailben az
info@beerides.com e-mail címre juttathatja el az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető a törlési igény
beérkezésétől számított 5 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat. Ugyanezen
eljárás alkalmazásával a felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését.

9. Adatfeldolgozó(k):
Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek
között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért
és nyilvánosságra hozataláért. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem
hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az
Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10. Adatfeldolgozási műveletek megnevezése:
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.

11. Adatbiztonsági intézkedések:
(1) Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a
mindenkor hatályos jogszabályok és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása
során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek mindenkor hatályos jogszabályok, valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve
ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja







a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

(6) Az Adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
Adatkezelőnek.

12. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának
lehetősége:
Az Üzemeltető jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett,
egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon való közzététel napjával hatályos.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő
használatával kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.

13. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik
kezelésével kapcsolatos jogairól:
Személyes adatainak kezeléséről a felhasználók az Üzemeltetőtől bármikor tájékoztatást
kérhetnek. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról
időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@beerides.com e-mail címre kell eljuttatni. Az
Üzemeltető legfeljebb 30 napon belül megküldi a kért tájékoztatást. A felhasználók kérhetik
adataik helyesbítését illetve törlését, az adatkezelés időtartama pontban meghatározottak szerint.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, a
mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok alapján bírósághoz fordulhat.

14. Leiratkozás az e-mail marketing üzenetekről:
A felhasználók bármikor kérhetik az Üzemeltetőtől az e-mail marketing üzenetekről történő
leiratkozást a honlapon a személyes profil beállítások alatt.
Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. április 13. napjától hatályos.

