Adatkezelési nyilatkozat
1. Az adatkezelő
-

A weboldal neve: FoodOverflow
A weboldal a https://foodcoin.hucímen érhető el.
Kapcsolattartó neve: Tóth Ambrus
Kapcsolattartó email címe: ambrus@foodcoin.hu

2. A tárolt személyes adatok
A felhasználókról tárolt bármely személyes adatot a FoodOverflow kérés esetén köteles
eltávolítani, valamint helytelen adat esetén módosítást kérni a fent található
kapcsolatfelvételi módokon.
Regisztrációnál a felhasználók megadják email címüket, felhasználónevüket, valamint
jelszavukat. A jelszót egy visszafejthetetlen, egyirányú titkosíással kódolt formában mentjük,
melyet a bejelentkezéskor használunk a felhasználó azonosításához.
Az eltárolt email címre a FoodOverflow hírlevelet küldhet az új funkciókról, valamint a projekt
fejlődésével kapcsolatban.
Bejelentkezéskor a felhasználó számítógépén eltárolunk egy kis mérető
információcsomagot, ún. cookie-t. Ez a felhasználó azonosítását teszi lehetővé a
bejelentkezést követően a szerver számára.
Felajánlás esetén a termékről eltároljuk a nevét, kategóriáját, leírását, lejárati dátumát, a
felajánlás időpontát, valamint a felhasználó azonosítóját, ami alapján társítható a felhasználó
email címe, neve.
A termék adatait, illetve a felajánló felhasználónevét láthatja a többi felhasználó a rendelés
menüpontban.
Ezen felül eltároljuk a felajánlás helyét, ami a többi felhasználó számára nyilvános a
távolság szerinti keresés és rendezés érdekében. Az ezen okokból felmerülő problémákért
az oldal készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A rendelést követően a felajánló megkapja a rendelő email címét, valamint a rendelő is
láthatja a felajánló címét a “Rendeléseim” menüpont alatt. A rendelő megtekintheti térképen
a felajánlás helyzetét, hogy átvegye a terméket.
A tranzakciók végbemenetelekor eltároljuk a két fél azonosítóját, valamint, hogy mikor ment
végbe a tranzakció.

3. Külső szolgáltatók adatfelvétele a weboldalon,
statisztikák és elemzések készítése
A FoodOverflow kódjai független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat is tartalmaznak. Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és
egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics, etarget). A külső
szolgáltatók a FoodOverflow által kezelt személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a
FoodOverflow aggregált, nem személyes adatok elérhetőségét biztosítja.
Elérhetősége, https://www.google.com.
A FoodOverflow a statisztikákat elemzések készítése, és a rendszer fejlesztésében
használja fel.

4. A személyes adatok biztonsága
A FoodOverflow mindent megtesz a tárolt adatok biztonsága érdekében, de felelősséget
nem vállalunk, mivel a fejleszti csapatunk fiatal programozókból áll.

5. Definíciók
személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

az érintett hozzájárulása:
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az 2 adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely azadatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal
a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

az adatkezelés korlátozása:
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés:
a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat
mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni;

Info tv.:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény

Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR:
az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a
természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
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