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Planet of the Apps Kft.

BEVEZETÉS
A) A Planet of the Apps Kft. (1137 Budapest, Virág Benedek u. 23., Cg. 01-09-903023 Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága) (”Pota”), mint a www.planetoftheapps.hu domainen elérhető,
„Planetoftheapps” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek (”Infotv.”), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendeletnek (”Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy ”GDPR”), a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (”Ptk.”) és az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi
gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi
ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
B) Pota az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az adatkezelőnek minősül
az, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza.
C) Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az
információs társadalommal összefüggően a Weboldalt látogatja, a Weboldalon regisztrál, a
Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe (”Igénybe Vevő”).
D) Szolgáltatásnak minősül a Pota által üzemeltett www.planetoftheapps.hu weboldalon
biztosított minden szolgáltatás, mely a weboldalon elérhető (”Szolgáltatás”).
E) A Pota-val szerződött és együttműködő üzleti felek a Pota partnerei (”Partner”).
F) A Pota ezúton tájékoztatja Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a
személyes adatok védelme érdekében tett szervezési, technikai és védelmi intézkedéseiről,
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
G) Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre
megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha
jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes
adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre
közzéteszi honlapján.
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1. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
A Pota adatvédelmi tisztviselője ezen az e-mail címen érhető el: info@planetoftheapps.hu
2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI
Az Adatkezelő: Planet of the Apps Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Virág Benedek u. 23.
Cégjegyzék szám: 01-09-903023 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Adószám: 14418936-2-41
E-mail elérhetőség: info@planetoftheapps.hu
Telefon: +36 70 3912537
3. ADATFELDOLGOZÓK
3.1. A Pota tevékenysége ellátásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az
adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag a Pota-val
kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.
●

Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308 USA) az Adatkezelő által nyújtott hírlevél küldő szolgáltatást biztosít.

●

HubSpot Inc. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA) az Adatkezelő
működéséhez szükséges partneradat nyilvántartás és értékesítési folyamatok kezelését
(CRM) biztosítja.

3.2. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által
továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot
tesznek az Adatkezelő részére.
4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELVEI
4.1. A Pota a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az átláthatóság
elvének megfelelően, a hatályos jogszabályok alapján végzi.
4.2. A személyes adatokat az adatkezelő az érintett Igénybe Vevők hozzájárulása alapján,
célhoz kötötten használja fel és kezeli.
4.3. A személyes adatokat Pota kizárólag a jelen tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban
foglalt adatkezelési céloknak megfelelően, a szükséges mértékben kezeli.
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4.4. Pota tájékoztatja az Igénybe Vevőket, hogy az általuk megadott személyes adatok
pontosságáért az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Pota felhívja az Igénybe Vevők
figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.5. Pota az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott eseteken
túl, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partnereken kívül
harmadik félnek nem adja át.
4.6. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése
csak akkor és olyan mértékben kezelhető, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői
felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
4.7. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok megfelelő biztonságát.
5. A KEZELT ADATOK
5.1. Az Igénybe Vevő által a Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges
megadni adatokat, kizárólag a hírlevél felíratkozáshoz szükséges név és e-mail cím megadása.
6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Pota által gyűjtött személyes adatok az alábbi célokból és módokon használhatóak fel:
6.1. Marketing célú adatkezelés
Adatkezelés célja: Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás a Pota szolgáltatásairól, piaci
információkról;
A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.
A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím.
Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
6.2. Egyéb adatkezelés
Adatkezelés célja: a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy jogszabály felhatalmazása
esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása, iratok rendelkezésre
bocsátása céljából megkeresheti az Adatkezelőt, mely esetben Pota-nak teljesítenie kell a
megkeresésben foglaltakat.
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Kezelt személyes adatok: Igénybe Vevő által megadott, vagy rá vonatkozó bármely személyes
adat.
Pota a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: Pota-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig.
7. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
7.1. Az adatkezelés jogalapja az Igénybe Vevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló,
kifejezett hozzájárulása ahhoz, hogy a Weboldal használata során az általa megadott
személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást Igénybe Vevő nevének és e-mail
címének megadásával adja meg Pota számára. Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja, melyre online van lehetőség az info@planetoftheapps.hu
e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
7.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az Igénybe Vevőket.
7.3. A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók részére történő
adattovábbítás az Igénybe Vevő külön hozzájárulása nélkül végezhető. Pota tájékoztatja
Igénybe Vevőt, hogy amennyiben az adatfeldolgozók köre változik, úgy Pota a mindenkori
adatfeldolgozók részére jogosult adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. Az
adatfeldolgozók körének változását Pota a jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli
Igénybe Vevővel.
7.4. Pota tájékoztatja Igénybe Vevőket, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, vagy
jogszabály felhatalmazása esetén más szervek, adatok közlése, átadása, tájékoztatás adása,
iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt. Pota a hatóságok részére
– amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.
7.5. Pota szavatol azért, hogy a szolgáltatás igénybevétele során általa az Igénybe Vevőkről
megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen
személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
8.1. Az Igénybe Vevő által megadott adatokat Pota addig őrzi, amíg azok törlését vagy a
hozzájárulási nyilatkozat visszavonását Igénybe Vevő nem kéri.
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A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Igénybe Vevők azonosítását
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
8.2. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását jogszabályok
teszik kötelezővé, melyek jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott időtartamig kerülnek
tárolásra. A jogi, törvényes vagy szerződéses tárolási kötelezettség alapján tárolt adatokhoz
illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.
9. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE
9.1. Az adatokhoz kízárólag Pota azon munkatársai férhetnek hozzá, akik az Igénybe Vevőnek
adott szolgáltatással kapcsolatosan közvetlen tevékenységet végeznek.
9.2. A személyes adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt adatfeldolgozók, az ott megjelölt adatkezelési cél érdekében.
9.3. Külső szolgáltatók
Pota szolgáltatásainak és működésének folyamatos fejlesztése érdekében időről-időre
harmadik személyek (”Külső szolgáltatók”) szolgáltatásait veszi igénybe, akikkel Pota
együttműködik.
A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók
saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Pota tájékoztatja Igénybe Vevőt, hogy amennyiben a
külső szolgáltatók köre változik, úgy Pota a mindenkori külső szolgáltatók részére jogosult
adatokat továbbítani az adatkezelés céljának megfelelően. A külső szolgáltatók körének
megváltozását Pota a jelen adatkezelési tájékoztató módosításával közli Igénybe Vevővel.
A külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre a Pota által továbbított és
általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek Pota részére.
9.4. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése, abban az esetben a nyomozó hatóság, vagy egyéb megkereséssel élő hatóság
részére is hozzáférhetővé válnak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges személyes adatok.
9.5. Az adatok továbbítását követően az egyes adatfeldolgozók az adatkezelést külön-külön
végzik. Pota kizárólag az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelő harmadik
személyeknek adja át az adatokat, de ezen harmadik személyek adatkezelésért felelősséget
nem vállal.
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10. AZ IGÉNYBE VEVŐ JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
10.1. Tájékoztatáshoz való jog: Igénybe Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről.
10.2. Az Igénybe Vevő hozzáférési joga
Igénybe Vevő jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van
bármikor jogosult kérelmezni Pota-tól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést.
A tájékoztatás kérés az alábbiakra terjedhet ki: az adatkezelés céljaira, a személyes adatok
kategóriáira, az esetleges adattovábbítás címzettjeire, az adattovábbítás céljára, az adatok
tárolásának időtartamára, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás
jogára, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogára, az adatforrásokra
vonatkozó információra. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy
hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
10.3. Helyesbítés joga
Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
10.4. Törléshez való jog
A Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését. Az adatok
törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából,
● a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
● közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtása céljából;
● a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Igénybe Vevőt,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Pota megteszi az ésszerűen elvárható technikai lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatok
másolatának törlését.
Pota által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
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10.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Pota korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
● az adatkezelés jogellenes, és az Igénybe Vevő ellenzi az adatok törlését, és e helyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
● az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Igénybe Vevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
● az Igénybe Vevő 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 érintett jogos indokaival szemben.
10.6. Adathordozáshoz való jog
Az Igénybe Vevő jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
10.7. Tiltakozás joga
Az Igénybe Vevő tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés
● közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,
● az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
● közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is,
● tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Igénybe Vevő
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak
Az Igénybe Vevő fenti jogosultságainak érvényesítéséhez Pota segítséget nyújt az
info@planetoftheapps.hu e-mail címen. Pota erre az e-mail címre beérkezett kérelmeket a
lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt
értesíti.
11. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Pota törekszik arra, hogy a vitás kérdéseket békés úton rendezze de ha ez eredménytelen,
akkor Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125
Budapest,
Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/c.;
telefon:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton
érvényesítheti.
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12. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a
jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
●
●

●
●

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény.
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet
(továbbiakban: „GDPR”),
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi
törvény”), valamint

14. KIKÖTÉS
14.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre
megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső
szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása
nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az
adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.
ZÁRADÉK
Jelen adatkezelési tájékoztatóban Pota az adatkezelésre vonatkozó lényeges elemekről nyújt
tájékoztatást Igénybe Vevő részére. Amennyiben Igénybe Vevő az adatkezelésre vonatkozó
részletesebb tájékoztatást kér, úgy Pota az info@planetoftheapps.hu e-mail címen
rendelkezésre áll, és vállalja, hogy a kérelemnek megfelelő, teljes körű tájékoztatást nyújt.
Érvényes és hatályos 2018. május 24. napjától.
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