Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az
adatkezeléssel érintett személyeknek (a Luxx Solutions 2018 Kft. ügyfelei, illetve termékeink,
szolgáltatásaink iránt érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a Luxx Solutions 2018 Kft.
adatkezelésével kapcsolatos információk, valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik
megismerésére.

I.

Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve: Luxx Solutions 2018 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt. 1.
Cégjegyzékszáma: 01-09-323469
Az adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Az adatkezelő adószáma: 26311599-2-43
Az adatkezelő statisztikai számjele: 26311599-9609-113-01
Az Adatkezelő elérhetőségei:
postai cím: 1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt. 1.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@luxxapp.hu
honlap címe: www. luxxapp.hu …
Tájékoztatjuk, hogy A Luxx Solutions 2018 Kft. adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, akivel közvetlenül
is kapcsolatba léphet az adatvedelem@luxxapphungary.hu e-mail cmen.

II.

Fogalommagyarázat

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 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;
Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik. Ha az
adatait kezeli A Luxx Solutions 2018 Kft., akkor Ön is érintett!
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;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják;
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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;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
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 adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési
tevékenység.
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;
GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre
vonatkozó bármely jogszabály együttesen.
Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv;
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;
Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
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Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: a) személyes adatoknak az Unióban
megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein
folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban
megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen
tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél
több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint
Érintetteket;

III.

Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes adatok
köre. valamint tárolásuk időtartama:

Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek annak minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának.
Vállalatunk adatkezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes adatokat
csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.
Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:
a) az érintett(például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több
konkrét célra is;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (például Ön)
az egyik fél,
c) az adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az érintett
(például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;
d) az adatkezelés az adatkezelőre (A Luxx Solutions 2018 Kft-re) vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
e) az adatkezelés az érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő (A Luxx Solutions 2018 Kft.) vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett
olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.
Különleges adat az Adatkezelési Jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor
kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.
Az adatkezelés időtartama: A Luxx Solutions 2018 Kft. fő szabályként köteles törölni minden olyan
személyes adatot,
- amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
- ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az érintett
személy visszavonta hozzájárulását,
- illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap,
- nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,
- nem szükséges a Luxx Solutions 2018 Kft. létfontosságú vagy jogos érdekeinek
érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).
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A Luxx Solutions 2018 Kft. az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük
az adatkezelés jogalapját, és kezelt adatok körét , az adatkezelés időtartamát is)

- Regisztráció az applikáción
Az applikációt csak regisztrációval tudja igénybe venni.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás megadása a regisztráció
gomb alatti szöveg („Megismertem az adatvédelmi tájékoztatót, tudomásul vettem az
abban foglaltakat és hozzájárulok adataim kezeléséhez”) előtt található kis doboz
kipipálásával adható meg. Továbbá a képek esetében az okostelefonok alapbeállításai
rendszerint szükségessé teszik a külön hozzájárulást, hogy egy applikáció hozzáférhessen
az Ön telefonján tárolt média file-okhoz.
A kezelt Személyes Adatok köre: regisztrációkor a következő adatok megadása szükséges:
e-mail cím, felhasználónév, jelszó, életkor (születési időpont), tartózkodási helyül szolgáló
város megadása, a felhasználó neme (nő/férfi), a felhasználó képmása, valamint férfiak
esetében a felhasználó gépjárművének márkája, típusa, és a gépjárműről készült fotó.
Az életkor megadása fontos, hiszen 18 év alattiak nem vehetik igénybe az applikáció
szolgáltatásait!
Facebook profil segítségével történő regisztráció esetén a felhasználó facebook
felhasználónevét, facebook ID-ját, nemét és életkorát ismerjük meg.
Képmás felhasználása
A regisztráció során egy fotó feltöltése szükséges, amely a felhasználó első profilképe lesz
(a regisztráció befejezését követően lehetősége van több fotó feltöltésére, hogy azokat
feltűntesse a személyes adatlapján, vagy cserélje a profilképet).
FIGYELEM: AMENNYIBEN A FOTÓKON MÁS SZEMÉLYEK IS LÁTHATÓAK ÖN MELLETT,
MINDEN ESETBEN ELŐZETESEN KÉRJE ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSUKAT, hiszen a fotók
közzététele más személyek adatait, képmáshoz fűződő személyes jogát is érinti! A Luxx
Solutions 2018 Kft. nem vállal felelősséget a felhasználón kívül mást is ábrázoló fényképek
jogosulatlan feltöltéséből eredő jogsértésekért és károkért, az ehhez kapcsolódó
felelősség a felhasználót terheli!
Autó képmása:
Férfiak esetében kötelező a regisztrációhoz a felhasználó autójának fényképét is feltölteni.
Erre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi adatra a jelen pontban. Az
applikáció nem követeli meg a rendszám megadását, azonban az Általad feltett fotón lehet
hogy látszani fog a rendszám. Amennyiben ezt el szeretné kerülni, kérjük olyan fotót
tegyen fel, amin nem látszik a rendszám, vagy takarja ki azt egy képszerkesztő program
segítségével.
A kezelt adatok tárolásának ideje: a hozzájárulás visszavonásáig, amely a regisztráció
törlésével valósul meg. Amennyiben a felhasználó nem mutat aktivitást az applikációban,
az utolsó belépést követő 1 év eltelte után az adatait töröljük. Ehhez hasonlóan, ha a
felhasználó inaktívvá állítja át a profilját, és 1 évig nem lép be, szintén töröljük az adatait.
A képmás és az autó márkája, típusa, fotója a felhasználó általi, applikációban történő
csere esetén is törlődik.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Az applikáció által
nyújtott szolgáltatásokat egyáltalán nem lehet igénybe venni.

- Az applikációban történő fizetéssel kapcsolatos adatok:
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Tájékoztatjuk, hogy az applikációban történő fizetéssel kapcsolatban a fizetés módjára
vonatkozó személyes adatot nem tárol cégünk. A fizetés az Android és IOS rendszereken
keresztül történik, a Luxx Solutions 2018 Kft. nem kap információt a fizető fél bankszámla
számára vagy bankkártyájára, vagy egyéb fizetési eszközére vonatkozóan, kizárólag ahhoz
az információhoz jut hozzá, hogy az adott felhasználó vásárolt-e előfizetést az
applikációhoz, és ha igen, milyen időszakra.
Ez az adat az Ön hozzájárulása alapján kerül be a rendszerbe.
Ezen adatok tárolásának ideje: az előfizetési időszakra vonatkozó adat az előfizetés lejárata
után törlődik.

- Az applikáció felhasználása folyamán keletkezett adatok:
Az applikáció használata során különböző adatok keletkezhetnek az Ön tevékenysége
folytán. Az alábbi adatok esetében az adatszolgáltatás megtagadásának
jogkövetkezménye, hogy Ön nem tudja majd az applikáció valamely funkcióját kihasználni
(az ezen szabály alóli kivételeket az adott szekcióban jelöljük).
A felhasználó további fotókat tölthet fel
A regisztráció befejezését követően lehetősége van több fotó feltöltésére, hogy azokat
feltűntesse a személyes adatlapján, vagy cserélje a profilképet. A gépjárművek esetében
is van lehetősége további Ezekre a fotókra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amik
a regisztráció kapcsán leírásra kerültek.
FIGYELEM: AMENNYIBEN A FOTÓKON MÁS SZEMÉLYEK IS LÁTHATÓAK ÖN MELLETT,
MINDEN ESETBEN ELŐZETESEN KÉRJE ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSUKAT, hiszen a fotók
közzététele más személyek adatait, képmáshoz fűződő személyes jogát is érinti! A Luxx
Solutions 2018 Kft. nem vállal felelősséget a felhasználón kívül mást is ábrázoló fényképek
jogosulatlan feltöltéséből eredő jogsértésekért és károkért, az ehhez kapcsolódó
felelősség a felhasználót terheli!
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatok őrzési ideje: a személyes adatlapról Ön bármikor törölheti a képeket, a képek
ilyenkor rendszereinkből is törlődnek. Ezen kívül ezek az adatok akkor is törlődnek, ha Ön
törli a profilját az applikáción keresztül, vagy ha az adatkezelő törli az Ön profilját egy év
után a regisztráció kapcsán fent leírtak szerint.
További gépjárművek
A regisztráció befejezését követően lehetősége van további gépjárművek felvitelére, azok
márkájának és típusának megadására, valamint azokról fotó feltöltésére. Itt is irányadóak
a gépjárművek kapcsán a regisztrációnál leírt információk.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatok őrzési ideje: a személyes adatlapról Ön bármikor törölheti ezen adatokat,
melyek ilyenkor rendszereinkből is törlődnek. Ezen kívül ezek az adatok akkor is törlődnek,
ha Ön törli a profilját az applikáción keresztül, vagy ha az adatkezelő törli az Ön profilját
egy év után a regisztráció kapcsán fent leírtak szerint.
Bemutatkozó szöveg és foglalkozás megadása:
Az applikáció felhasználása során a saját adatlapján Ön adhat bemutatkozó szöveget,
amelyben röviden leírja magát. A bemutatkozó szövegben az Ön által megadott adatok
szerepelnek.
Emellett megjelölheti munkáját, hobbiját is.
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Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
Az adatok őrzési ideje: a személyes adatlapról Ön bármikor törölheti vagy cserélheti a
bemutatkozó szöveget és a foglalkozást, melyek ilyenkor rendszereinkből is törlődnek.
Ezen kívül ezek az adatok akkor is törlődnek, ha Ön törli a profilját az applikáción keresztül,
vagy ha az adatkezelő törli az Ön profilját egy év után a regisztráció kapcsán fent leírtak
szerint.
Szórakozóhely iránti érdeklődés:
Az applikáció felhasználása során Ön megjelölheti, hogy egy adott napon mely
szórakozóhely iránt érdeklődik. Ezt az adatot más felhasználók is láthatják, és Ön is láthatja
az egyes szórakozóhelyekhez kapcsolódóan, hogy mely felhasználók érdeklődnek iránta.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY HA NEM JELÖL BE EGY ADOTT NAPON SEMMILYEN
SZÓRAKOZÓHELYET, AKKOR NEM LESZ LÁTHATÓ AZ APPLIKÁCIÓ TÖBBI FELHAZNÁLÓJA
SZÁMÁRA AZON A NAPON, KIVÉVE, AZOKAT A FELHASZNÁLÓKAT, AKIKET MÁR KORÁBBAN
MEGNÉZETT VAGY CSEVEGETT VELÜK.
Az adatok őrzési ideje: az applikációban az egyes felhasználók által megjelölt bulihelyszínek
mindig a következő nap hajnal 4-ig láthatóak. Ezt követően ez az adat a rendszereinkből is
törlődik.
Egy felhasználó csak egy szórakozóhelyet jelölhet meg, mint amely aznap érdekli.
Geolokációs helymeghatározás:
Amennyiben Ön az Alkalmazásban engedélyezi a helymeghatározás funkciót, úgy jelen
Szolgáltatás igénybe vétele egyben ahhoz történő hozzájárulásnak is számít, hogy az
aktuális pozícióját a többi felhasználó számára maximum 200 méteres pontossággal
megjelenítsük. Amennyiben a helymeghatározás funkciót nem engedélyezi, úgy a publikus
lakóhely adatai alapján (település/kerület) az adott településen/kerületen belül
véletlenszerűen jelenítik meg az aktuális pozícióját
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a funkció engedélyezésével ad meg.
Az adatok őrzési ideje: az applikációban az egyes felhasználók által megjelölt geolkoációs
helyszínek folyamatosan frissülnek, ha az applikáció fut, és a felhasználó elmozdulása
több mint 10 méter. Ha az applikáció nem fut a telefonján, akkor az adatok nem frissülnek.
Az applikációban mindig a frissített adat látható.
Cégünk rendszereiben a geolkoációs adat folyamatosan felülíródik az új adattal.
Keresési paraméterek megadása (város, életkor, szórakozóhely)
A keresett partnerre vonatkozó paraméterek beállítása. További keresési feltétel lehet a
preferált gépjármű márka és típusa (ez csak a női felhasználóknál igénybe vehető opció)
Minden felhasználó esetében vannak alap beállított keresési paraméterek, ezeket az adott
felhasználó testre szabhatja.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a paraméterek módosításával ad
meg.
Az adatok őrzési ideje: a keresési paramétereket Ön bármikor átállíthatja, melyek korábbi
értéke ilyenkor rendszereinkből is törlődik. Ezen kívül ezek az adatok akkor is törlődnek,
ha Ön törli a profilját az applikáción keresztül, vagy ha az adatkezelő törli az Ön profilját
egy év után a regisztráció kapcsán fent leírtak szerint.

Felhasználók egymás közti csevegése
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A felhasználók egymás közti csevegése személyes adatnak minősül. FELHÍVJUK
FIGYELMÉT, HOGY A CSEVEGÉS NEMCSAK AZ ÖN, HANEM A CSEVEGŐPARTNER
SZEMÉLYES ADATÁNAK IS MINŐSÜL, EZÉRT ARRÓL MÁSOLATOT, KÉPERNYŐFOTÓT
KÉSZÍTENIE CSAK A MÁSIK FÉL ELŐZETES, ÍRÁSBELI HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET. (akár az
applikáció csevegésében megadott hozzájárulás is ennek minősül) UGYANEZ ÉRVÉNYES
MÁS FELHASZNÁLÓK APPLIKÁCIÓN BELÜLI SZEMÉLYES ADATLAPJÁRA. A Luxx Solutions
2018 Kft. nem vállal felelősséget a más felhasználóval folytatott csevegés vagy más
felhasználók adatlapjának jogosulatlan, illetve azok előzetes írásos hozzájárulása nélküli
másolásából eredő jogsértésekért és károkért, az ehhez kapcsolódó felelősség a
felhasználót terheli!
A más felhasználókkal folytatott csevegéshez cégünkön belül is csak külön jogosultsággal
lehet hozzáférni, és kizárólag akkor nyitjuk meg, ha technikai hibák javítása miatt
szükséges, vagy felhasználó kérésének teljesítése miatt szükséges.
Tájékoztatjuk, hogy a más felhasználókkal folytatott csevegések szövegéről nem áll
módunkban másolatot kiadni az Ön részére, ugyanis a csevegés a másik felhasználó
személyes adatait is tartalmazza. Egyedül abban az esetben kaphat másolatot a
csevegésről, ha a másik felhasználóval közösen, írásban, teljes bizonyító erejű
magánokiratban vagy közokiratban kérik ezt.
Az adatok kezelésének jogalapja: az üzentek küldése az Ön hozzájárulása alapján történik
(melyet az üzenet küldésével ad meg), megőrzésük pedig a felhasználók jogos érdeke (a
társkereső szolgáltatásokkal szemben elterjedt elvárás, hogy ezzel a funkcióval
rendelkezzenek).
Az adatok őrzési ideje:
Amennyiben Ön tiltott egy felhasználót, vagy a másik felhasználó tiltotta Önt a csevegésük
a továbbiakban is látható, de a másik felhasználó neve „törölt felhasználó” ként kerül
feltűntetésre.
Amennyiben a csevegőpartnere inaktiválta a profilját, a csevegésük a továbbiakban is
látható, de a másik felhasználó neve inaktivált felhasználóként vagy törölt felhasználóként
kerül feltűntetésre.
IP címek
Az applikációra ellátogató felhasználók mobiltelefonjának IP címei a felhasználók
látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag
statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal.
Az adatkezelés jogalapja: az applikáció szolgáltatásainak nyújtásához („szerződés
teljesítéséhez szükséges”). Erre az adatra vonatkozóan technikai okoból nem tudja
megtagadni az adatszolgáltatást.

Sofőrszolgálat igénybe vétele:
Önnek lehetősége van az applikáció felhasználójaként cégünk részéről sofőrszolgálat
igénybe vételére. A szolgáltatás „search” (keresés) menüpontban a jobb felső sarokban
található gyémántra kattintva, az „I’d like to rant a car” (szeretnék sofőrt igénybe venni)
opcióra kattintással vehető igénybe, mely a felhasználót átirányítja cégünk honlapjára, és
tájékoztat a sofőrszolgálat telefonszámáról.
A kezelt adatok köre: Az applikáción és a honlapon nem kell megadnia további adatokat, a
telefonban el fogjuk kérni az Ön nevét, telefonszámát, illetve a sofőr igénybevételének
tervezett idejét és helyét.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
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Az adatok tárolási ideje: az adatokat a sofőr-szolgáltatás teljesítését követően nem őrizzük
külön (az applikációban regisztrált adatok természetesen megmaradnak). Ha a felhasználó
nem nyugtát, hanem számlát kér, felhívjuk figyelmét, hogy a mindenkor hatályos
számviteli jogszabályokban meghatározott ideig kötelesek vagyunk megőrizni a számlában
szerepelő adatokat (amely a jelen tájékoztató kibocsátásának időpontjában a teljesítést
követő 8 év végét jelenti) (Ez esetben az adatkezelés jogalapja is megváltozik, jogszabályi
kötelezettség teljesítése lesz).
Felhasználói profil inaktiválása
A „profil inaktiválása” funkció használata esetén az Ön személyes adatlapja titkossá válik,
nem lesz látható a többi felhasználó számára, azonban cégünk rendszereiben továbbra is
tárolásra kerül.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet az applikációban az inaktiválás
beállításával ad meg.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a profilja inaktívvá tétel óta 1 év eltelt, és Ön nem
jelentkezett be újra, úgy profilja törlésre kerül, ezzel együtt adatai is törlődnek.
Felhasználó belépésének időpontja
Rendszerünk naplózza az Ön utolsó belépésének időpontját.
Tájékoztatjuk, hogy az utolsó belépés időpontját más felhasználók nem láthatják.
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges, ugyanis a tájékoztatóban
leírtak módon kötelezettséget vállaltunk, hogy amennyiben egy évig nem használja az
applikációt, akkor adatait töröljük. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha a belépés időpontját
naplózzuk.
Az adatok tárolási ideje: Új belépés esetén a korábbi belépés időpontja felülírásra kerül.
Az adat tehát vagy az új időpont általi felülírásig, vagy a profil felhasználó általi törléséig,
vagy 1 éves inaktívítási periódus után az adatkezelő gondoskodik a törlésről.
Tevékenységek naplózása
A belépés mellett a kilépések időpontját, valamint a más felhasználók profilja
megtekintésének és a részükre történő levélküldés időpontját is naplózzuk. A
„notifications” („értesítések”) menüpontban minden felhasználónak lehetősége van
megtekinteni azt, hogy melyik más felhasználó mikor nézte meg a profilját, illetve melyik
más felhasználó mikor küldött a részére üzenetet.
Az adatkezelés jogalapja: a cégünk, illetve a felhasználók jogos érdeke (a társkereső
szolgáltatásokkal szemben elterjedt elvárás, hogy ezzel a funkcióval rendelkezzenek).
Az adatok tárolási ideje: az adatok akkor törlődnek, ha Ön törli a profilját az applikáción
keresztül, vagy ha az adatkezelő törli az Ön profilját egy év után a regisztráció kapcsán fent
leírtak szerint.
Az adatkezelést ebben a vonatkozásban - a regisztrációt követő felhasználás során - Ön
nem tudja megtagadni, illetve az applikáció igénybe vétele nem lehetséges ezen adatok
kezelése nélkül. Kérjük, ha Ön nem szeretné, hogy ezeken adatokat naplózzuk, akkor
törölje regisztrációját!
Értesítések bekapcsolása vagy kikapcsolása
Külön értesítést kérhet a „setting” (beállítások) menüpontban, ha az Ön profilját más
felhasználó megtekintette, vagy más felhasználó üzenetet írt az Ön számára. A beállítást
bármikor megváltoztathatja. A beállítástól függetlenül megtekinthetőek ezek az adatok a
„notifications” („értesítések”) menüpont alatt.
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A beállítást mindaddig megőrizzük amíg a regisztrációja nem kerül törlésre a jelen
tájékoztatóban meghatározott valamely okból.

- Különleges adatok kezelése:
A hatályos Európai Uniós (GDPR) és magyar jogszabályok alapján a természetes személyek
szexuális irányultsága különleges adatnak minősül.
Tájékoztatjuk, hogy Cégünk soha nem kérdez rá az Ön szexuális irányultságára, azonban
mivel az applikációban az ellenkező nemű személyek láthatják egymást, ezért
szükségszerűen következtetés vonható le a felhasználók szexuális irányultságára
vonatkozóan.
Ezen adat kezelésének jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet az applikáción történő
regisztrációval, illetve az applikáció használatával ad meg. Hozzájárulását a regisztráció
törlésével tudja visszavonni.
A kezelt adatok megőrzési ideje szükségszerűen megegyezik a regisztráció során tárolt
adatok megőrzési idejével. A regisztráció törlése esetén ez az adat is törlésre kerül.

- Facebook oldal üzemeltetése
A Luxx Solutions 2018 Kft. saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az
adatkezelés célja a Luxx Solutions 2018 Kft. ismertségének növelése, marketing célú
hirdetéseinek közzététele, nyereményjátékok promotálása.
Az adatkezelés jogalapja: a Luxx Solutions 2018 Kft. Facebook oldalán a „tetszik”/”like”gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul a Luxx Solutions
2018 Kft. híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.
A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található
adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy
https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt Személyes Adatok köre: A Luxx Solutions 2018 Kft. adminisztrátorai, mint
facebook-felhasználók, láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre
kattintással láthatják azok nyilvános adatlapját.
Az adatok tárolásának ideje: Amikor Ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására
kattint, akkor megszűnik a facebook portálon való kapcsolata a Luxx Solutions 2018 Kft.vel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus
értesítést a Facebooktól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.

- Instagram oldal üzemeltetése
Az Adatkezelő saját oldalt tart fenn az Instagram közösségi portálon. Az adatkezelés célja
az Adatkezelő ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele,
nyereményjátékok promotálása.
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő Instagram oldalán a „Követem” gombra
kattintással az Érintett hozzájárul a Luxx Solutions 2018 Kft. híreinek és ajánlatainak
közzétételéhez a saját üzenőfalán.
Az Instagram portál saját adatkezeléséről tájékoztatást az Instagram honlapján található
adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat, mely jelen szabályzat kiadásának napján
a https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content linken található
meg.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
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A kezelt Személyes Adatok köre: A Luxx Solutions 2018 Kft. adminisztrátorai, mint
Instagram-felhasználók, láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre
kattintással láthatja azok nyilvános adatlapját.
Az adatok tárolásának ideje: Amikor Ön a követés gomb visszavonására kattint, akkor
megszűnik az Instagram portálon való kapcsolata a Luxx Solutions 2018 Kft.vel.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus
értesítést az Instagramtól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.

- Kapcsolatfelvétel a Luxx Solutions 2018 Kft-vel
Ha a kapcsolatfelvételt Ön kezdeményezi, az alábbi adatok arra szükségesek, hogy vissza
tudjunk jelezni az Ön számára.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Név, email cím ( jogi személy esetén a természetes
személy kapcsolattartó neve és e-mail címe)
Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően
törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az más
pontokban esik szó.

- A Luxx Solutions 2018 Kft. beszállítóival történő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az adatok felvételénél az Ön hozzájárulása, a további adatkezelés
során pedig az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név),
elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy esetében a
magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; fizetési adatok
( pl: bankszámlaszám , számlavezető bank neve)
Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat megszűnését / egyedi megrendelés
leadását követő 8 év. Az egyéni vállalkozók elérhetőségi adatai valamint a jogi személyek
magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés
teljesítését követően törölhetőek.

- Nyereményjáték szervezése
Az adatkezelés célja egyrészt a sorsolás lebonyolításának lehetővé tétele, másrészt célja a
kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez A Luxx Solutions 2018 Kft.
eljuttathassa a nyereményt.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, melyet a facebookon/Instagrammon az ott
meghirdetett nyereményjátékban való részvételi szándék jelzésével ad meg.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: instagram
felhasználónév, luxxapp felhasználónév, stb.), a nyertes esetén elérhetőségi adatok (pl
levelezési cím, email, telefonszám);
Az adatok tárolásának ideje: A nyertes, valamint a nyereményjátékban részt vevő többi
személy adatait ezt követően nem kezeli (a nyereményjátékhoz kötődően) az adatkezelő,
a facebook/Instagram oldalán azonban fennmaradhat az az információ, hogy jelentkeztek
a nyereményjátékra. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli
előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem tud részt venni
a nyereményjátékban.

- Panaszkezelés
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása; a panasz leadását hozzájárulásnak tekintjük.
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A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név),
elérhetőségi adatok (lakcím vagy levelezési cím, telefonszám, illetve az Ön által megadott
preferált értesítési mód), a panasz tárgya, oka, panasszal kapcsolatos igény, illetve panasz
alátámasztásához szükséges, az Ön birtokában lévő dokumentumok másolata, panasz
kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat, panasszal kapcsolatban tett
intézkedésünk.
Az adatok tárolásának ideje: az adatokat A Luxx Solutions 2018 Kft. a panasz kivizsgálását
követő 5 év után törli.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott
ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat A Luxx
Solutions 2018 Kft. statisztikai célokból is felhasználhatja.
Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem tud panaszt
tenni A Luxx Solutions 2018 Kft.nél.

18 éven aluli személyek regisztrációja szigorúan tilos!
Ennél fogva 18 éven aluli személyek adatait nem is kezeljük.

IV.

Adatok forrása:

Az adatok az érintettől (vagyis Öntől) kerülnek beszerzésre.

V.

Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére
jogosult személyek köre

Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Az egyes adatkezelési műveleteket azon személyek végezhetik, illetve az adatokat csak azok
ismerhetik meg, akiknek munkakörét képezi a kapcsolódó tevékenység. Így különösen a
munkakörüknél fogva az informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggésben az informatikai
szakterület, stb). Minden a szolgáltatásban részt vevő személy csak olyan mértékben jogosult
megismerni az Ön személyes adatait, amilyen mértékben az szükséges feladataik elvégzéséhez
és titoktartási kötelezettség terheli őket.
Megismerik továbbá az adatokat azok, akik részére- az érintett (például az Ön) hozzájárulása,
illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek személyes adatai.
FIGYELEM, az Ön felhasználói profilján található publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a
portál látogatói férhetnek hozzá.!!!!
Önnek az applikáción belül lehetősége van az egyes felhasználók tiltására, akik így a továbbiakban
nem tekinthetik meg az Ön profilját, illetve nem láthatják a korábbi közös csevegésüket.
A Luxx Solutions 2018 Kft. adatvédelmi tisztviselője a panaszok, kérelmek kivizsgálása során,
feladatának elvégzése érdekében (az ahhoz szükséges mértékig) jogosult megismerni a Cégünk
által kezelt személyes adatokat.
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VI.

Adattovábbítás

Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a
fogalommeghatározások között) történő átadása, vagy hozzáférhetővé tétele.
A Luxx Solutions 2018 Kft. személyes adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek
esetén és mértékben ad ki, továbbít. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha
- Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy,
- az Önnel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges
- az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti
hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy
- szűk körben, ha a Luxx Solutions 2018 Kft. jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi
úton történő érvényesítése, biztonsági szolgálta vagy beléptetőrendszer, távfelügyeleti
rendszer üzemeltetője)

Európai Union kívülre történő adattovábbítás
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az Európai Unió területén kívülre vagy nemzetközi
szervezetekhez nem továbbítjuk.
Az Európai Unió területén kívülre akkor továbbítható személyes adat, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Adatkezelési Jogszabályokban előírt feltételei
teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során
biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

VII. Adatfeldolgozók
A Luxx Solutions 2018 Kft. jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására.
Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozásra történő adatátadást, adatfeldolgozó igénybevételét az
Adatkezelési Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem csak az érintettek
tájékoztatásához. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag technikai feladatként Cégünk rendelkezései
szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat
a Luxx Solutions 2018 Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozók köre változhat, listájukat az 1. számú mellékletben találja meg.

VIII. Adatbiztonság
A Luxx Solutions 2018 Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott
esetben:
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását (vagyis, hogy védett legyen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben),
- integritását (jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet),
- rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és
- ellenálló képességét;
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- az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét.
A Luxx Solutions 2018 Kft. biztosítja az adatokkezelését végző rendszerek azon képességét, hogy
fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani.
Cégünk az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja, a személyes adatok törlésére
való szabályrendszereket vezetett be az adatkezelés során. Az IT rendszerek tűzfallal és
vírusírtóval védettek.
Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített
tűzfal védi az adatokat. Ugyanakkor tudatában kell lennie minden felhasználónak, hogy az
adatokat az interneten keresztül történő adattovábbítás- és közvetítés során a technika jelenlegi
állása szerint a leggondosabb intézkedések mellett sem lehet teljes körűen megóvni a jogosulatlan
hozzáféréstől (pl. hackerek), így az ilyen hozzáférésekből adódóan felelősséget nem vállalunk.
A Luxx Solutions 2018 Kft. az adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja
az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az
adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az
adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően. Szintén ezt a célt szolgálja,
hogy az adatfeldolgozó a Luxx Solutions 2018 Kft. előzetes engedélyével vehet igénybe további
adatfeldolgozót.
Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen
biztonságos adattovábbításnak. A Luxx Solutions 2018 Kft. a weblapján keresztül történő
adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

Az applikáción történő regisztráció esetén kérjük gondosan őrizze meg honlapunkhoz tartozó
felhasználónevét és jelszavát és azokat senkivel se ossza meg.

IX.

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok:
Ön bármikor fordulhat A Luxx Solutions 2018 Kft.-hez a lent meghatározott típusú kérelmekkel, mi
pedig a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról, vagy
az esetlegesen megtett intézkedéseinkről.
Ha Cégünk nem ért egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított
25 napon belül tájékoztatja Önt az álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.
A Luxx Solutions 2018 Kft. az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesíti. Ha az Ön kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor Cégünk,
figyelemmel az adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel.
Amennyiben Cégünknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével
kapcsolatban, további információk nyújtását kérhetjük a kérelmező személyazonosságának
kétséget kizáró megállapítása céljából.

Az Önt megillető egyes jogok:
Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy a Luxx Solutions 2018 Kft.-től tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatait kezeli-e a Luxx Solutions 2018 Kft.; és ha kezeli, akkor a következő
információkról is:
a) az adatkezelés céljairól;
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b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
c) azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közöljük (vagy
fennáll az esélye, hogy közöljük),
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
e) az Ön következő jogairól: kérelmezheti a Luxx Solutions 2018 Kft-től az Önre vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
g) ha az adatokat nem Öntől szereztük be, akkor az adatok forrására vonatkozó minden
információról;
h) abban az esetben, ha a Luxx Solutions 2018 Kft. alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált
döntéshozatalról vagy profilalkotásról ismertetést adunk, és információt nyújtunk, hogy az ilyen
adatkezelés Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítjuk, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő
megfelelő garanciákról.
Ha kérelmezi, akkor a Luxx Solutions 2018 Kft. az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolatát
az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat
elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését kérni, amelyet
az applikációba történő bejelentkezést követően a személyes profil beállításai között tud
megtenni. Amennyiben olyan adatot akar helyesbíteni, amely nem található meg a személyes
profil beállításaiban, keressen minket a tájékoztató elején közölt elérhetőségeinken.
A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor
visszavonni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más
jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés
jogszerűségét.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
a weblapon történt regisztráció esetén a regisztráció törlésével,
az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával
A törléshez való jog
Ön a törléshez való jogát legegyszerűbben az applikáción a regisztráció törlésével tudja
megvalósítani, a profil törlése menüpontban
Általános szabályok:
Ön jogosult kérelmezni, hogy a Luxx Solutions 2018 Kft. törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat az alábbi esetekben:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az
adatkezelésre;
d) Ön a személyes adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;
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e) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
f) a személyes adatokat a Luxx Solutions 2018 Kft-re vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
g) a személyes adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.
A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie Cégünknek, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését kötelezően előírja a Luxx Solutions 2018 Kft. számára valamely
adatkezelésre vonatkozó jogszabály;
c) A GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő adatkezelés esetében; vagy
e) valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés.
Az elfeledtetéshez való jog
Ha a Luxx Solutions 2018 Kft. a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön valamely
személyes adatát, akkor megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy
tájékoztassuk az Ön adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy ezen személyes adatok másolatának törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti, hogy a Luxx Solutions 2018 Kft. korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) A Luxx Solutions 2018 Kft. már nem kívánja tovább kezelni az Ön személyes adatait, de Ön igényli
az adatkezelés folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja;
vagy
d) Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy a Luxx Solutions 2018 Kft. jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Ön által a Luxx Solutions 2018 Kft. rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk
ha:
a) az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
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Tájékoztatjuk, hogy a más felhasználókkal folytatott csevegések szövegéről nem áll módunkban
másolatot kiadni az Ön részére, ugyanis a csevegés a másik felhasználó személyes adatait is
tartalmazza. Egyedül abban az esetben kaphat másolatot a csevegésről, ha a másik felhasználóval
közösen kérik ezt.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, --ha az adatkezelés a Luxx
Solutions 2018 Kft. jogos érdeken alapul, ideértve a profilalkotást is.
Ebben az esetben a Luxx Solutions 2018 Kft. a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy
más érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy
tiltakozzon személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog
Abban az esetben, ha a Luxx Solutions 2018 Kft.nél egy automatizált adatkezelésen alapuló eljárás
van folyamatban, Ön jogosult
- tájékoztatást kapni arról, hogy ez milyen hatással lehet Önre nézve,
- kérelmezni Cégünktől, hogy automatizált döntés helyett ember végezze el az önre
vonatkozó műveletet
- kifogást benyújtani az automatizált döntéshozatal ellen.
Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az Ön és a Luxx Solutions 2018 Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát a Luxx Solutions 2018 Kft.re vonatkozó olyan Adatkezelési Jogszabály teszi
lehetővé, amely az Ön jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
vagy
c) az automatizált döntéshozatal az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben
- a Luxx Solutions 2018 Kft. elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és
Ön nem ért egyet cégünk ezen döntésével; vagy
- Cégünk az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja,
akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül –
bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása
szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.
Kártérítés és sérelemdíj
A Luxx Solutions 2018 Kft. az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának
megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Cégünk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
A Luxx Solutions 2018 Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Cégünk nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj
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annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem
az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott (például jelszavát úgy
tárolta, hogy ahhoz más is hozzáfért).
Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 - 1 - 391-1400
fax:
+36 - 1 – 391-1410).
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Luxx Solutions 2018
Kft.nél benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
A Luxx Solutions 2018 Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató
módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Mellékletek:
1. Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája
2. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája

1. számú melléklet: Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája:
Adatfeldolgozó neve: MyITSolver Kft. ( Székhely: 9030 Győr, Kinizsi Pál utca 3., Cégjegyzékszám:
08-09-029360).
Az Adatfeldolgozó által a Luxx Solutions 2018 Kft. javára végzett tevékenység: informatikai
fejlesztés, IT support.
A fejlesztő hozzáférhet az adatokhoz munkája elvégzése közben, de külön nem tárolja azokat saját
célra.
Adatfeldolgozó neve: Szaldo Kft. ( Székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 4-6., Cégjegyzékszám:
01-09-064735).
Az Adatfeldolgozó által a Luxx Solutions 2018 Kft. javára végzett tevékenység: könyvelés.
Az átadott adatok köre: számviteli bizonylatokban feltűntetett személyes adatok.
Adatfeldolgozó neve: Digital Ocean LLC Kft. ( Székhely:USA, New York 10013, 101 Ave of Americans
, 10th floor) Az adatok tárolása EU-ban található szerveren történik, ennek helye: Equinix Data
Centre, Egyesült Királyság, Buckingham Ave, Slough SL1, 4NB
az Adatfeldolgozó által a Luxx Solutions 2018 Kft. javára végzett tevékenység: tárhelyszolgáltatás..
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2. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
listája (a teljesség igénye nélkül)
GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.)
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény (Katv.)
A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
szóló 1996. évi XX. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005. évi
CXXXIII. törvény (Szvtv.)
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék tartalmáról)
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