Általános szerződési feltételek
Compocity Kft.
Érvényes: 2020.10.25.–től 2020.12.31.-ig
A Compocity beltéri komposztáló rendszert támogató mobilapplikáció
ösztönzi a termékhasználatot, az egyéni és közösségi célok teljesítését a játékosítási
folyamaton keresztül.

A Compocity Kft. mint üzemeltetője és tulajdonosa a

Compocity mobilapplikációnak, kiemelt fontossággal kezeli az Ön személyes
adatainak védelmét. A mobilapplikáció használata közben szükséges, azonosításra
alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az
érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (személyes adatok védelméről és
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény).
A Compocity Általános szerződési feltételek dokumentum a Compocity
weboldalán található www.compocity.help/aboutcompocity linken is megtalálható
az adatvédelmi tájékoztatóval együtt.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezési
az irányadók.
A jelen ÁSZF meghatározott időtartamra érvényes, az esetleges vitás ügyek a
megadott időszakon túlmutató rendezése végett azonban visszamenőleg is
hatályos.

1. Adatgyűjtés és feldolgozás
A Mobilapplikáció használata során a webszerverünk a következőket rögzíti és
tárolja: név, email cím, életkor, nem. Az Ön személyes adatai, mint neve, e-mail címe,
telefonszáma, stb. - csak azután kerülnek nálunk rögzítésre, miután azt Ön megadta
a regisztráció ideje alatt.
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2. Az adatgyűjtés és feldolgozás célja
A regisztráció során kizárólag olyan adatokat kérünk Öntől, amelyek az
mobilapplikáció használatához feltétlenül szükségesek. Az Ön adatai tehát
elsősorban az applikáció legmagasabb szintű használatának céljából kerülnek
felhasználásra.

3. Az Ön személyes adatainak átadása harmadik fél számára
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk,
kivéve, ha ez a szolgáltatás minőségének biztosításához elengedhetetlen.
Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak
felénk. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretein
belül történhet.

4. Adatvédelem, adatbiztonság
A Compocity Kft. megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket,
hogy

az

Ön

által

rendelkezésre

bocsátott

személyes

adatokat

eltűnés,

megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.

5. Adatvédelmi nyilatkozat
A Compocity Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi
pontok betartásáért. Amennyiben további információkra volna szüksége, forduljon
hozzánk bizalommal!

6. Adattovábbítási nyilatkozat
Elfogadom, hogy a Compocity mobilapplikáció felhasználói adatbázisában tárolt
alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Compocity Kft. (Székhely: 1117
Budapest, Erőmű utca 8. 5. em. 1.; Adószám: 27961025-2-43; Képviselő: Pancsa Emese
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Zsuzsanna; Elérhetőség: emese.pancsa@compocity.help ) mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a
felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a felhasználói élmény
magas szintű kiszolgálása és a regisztrációk visszaigazolása.
A regisztrációs folyamat során megadott adatokat a Compocity Kft. az
Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint a legfrissebb Európai Úniós GDPR
előírásoknak megfelelően kezelni és tárolja.
A Felhasználói szerződés a regisztráció befejezését követően azonnal érvényre
lép és érvényes is marad, amíg a felhasználó meg nem szünteti a fiókját.

7. Regisztráció módosítása, törlése, reklamáció
A regisztráció törlése vagy módosítása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot
az alábbi elérhetőségeinken:
Megnevezés:

Compocity Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1117 Budapest, Erőmű utca 8. 5. em. 1.

Adószám:

27961025-2-43

Képviselő:

Pancsa Emese Zsuzsanna

Elérhetőség:

emese.pancsa@compocity.help

2020. 10. 25.
Compocity Korlátolt Felelősségű Társaság
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