ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A Mainford Limited (MF), egy korlátolt felelősségű társaság, gazdasági tevékenységének székhelye Ciprus,
fenntartja a jelen Adatvédelmi Irányelveket ("Szabályzat"), amely összefoglalja azokat a szabályokat és
folyamatokat, melyek védenek minden olyan személyes adatot, amelyeket az ügyfelekről, leendő ügyfelekről,
és a honlapunkra (honlapjainkra) látogatókról gyűjtött vagy akik letöltik MF termékeit és szolgáltatásait
valamint az ilyen információknak mikor és hogyan történik az átadása, nyilvánosságra hozatala és megőrzése.
Ezek a szabályok ismertetik, hogy bárki hogyan tudja felülvizsgálni, aktualizálni, javítani, vagy törölni a
személyes adatait, és meghatározni, ha van ilyen, hogy milyen információkat szeretne kapni a MF részéről.
A szolgáltatásaink igénybevételének feltétele, hogy felhasználási feltételeinket és az adatvédelmi
irányelveinket feltétel nélkül elfogadd, melyek a www.netadman.com URL-en található és MF által
üzemeltetett oldalra vonatkoznak, amit időről időre más URL-re cserélhetünk. Ez az adatvédelmi politika csak
a saját szervereinken folytatott tevékenységek irányadója. Más weboldalak (beleértve azokat is, amelyekre mi
is csatlakozhatunk) és más szolgáltatók is saját irányelveket követnek, amelyek felett nincs befolyásunk, ezért
jelen irányelvek nem foglalkozik azokkal és nem is tartja azokat az ellenőrzése alatt. HA NEM ÉRTESZ EGYET AZ
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEINKKEL, ABBAN AZ ESETBEN KÉRÜNK, NE HASZNÁLD A SZOLGÁLTATÁSAINKAT, ÉS NE
LÉPJ AZ OLDALAINKRA.
1. Elkötelezettség
1.1 A MF elkötelezett a személyes adatok biztonságának védelme iránt. Ez az irányelv lefedi a MF által
üzemeltetett
nyilvánosan
hozzáférhető
honlapokat
beleértve,
de
nem
kizárólagosan
a
http://www.netadman.com helyszínen ("Weboldal") - és beleértve az összes online űrlapokat, belső űrlapokat
és kommunikációs eszközöket a weboldalunkon (vagy a szolgáltatásainkon belül), amelyeken a felhasználók
személyes adataikat gyűjtjük .
1.2 Ha bármilyen észrevételed, aggodalmad vagy kérdésed van az adatvédelmi irányelveinkkel, abban az
esetben kérünk lépj kapcsolatba velünk: support@netadman.com. MF nem garantál teljes körű biztonságot, de
bármilyen felmerülő eseménnyel kapcsolatban a legjobb tudásunkkal a lehető leghamarabb foglalkozunk.
HA NEM ÉRTESZ EGYET A JELEN SZABÁLYZATBAN LEFEKTETETT IRÁNYELVEINKKEL, ILLETVE AZ ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL, KÉRJÜK LÉPJ KI A HONLAPRÓL.
2. Személyes adatok gyűjtése
2.1 Információk gyűjtése
Mi vagy üzleti partnereink a következő információkat és/vagy adatokat gyűjthetjük és dolgozhatjuk fel Rólad:
·Weboldalunkon űrlap(ok) kitöltésével általad megadott Információ. Ez magában foglalja a regisztráció
időpontjában megadott adatokat mely biztosította a hozzáférést honlapunkhoz és szolgáltatásainkhoz, a
feliratkozást a szolgáltatásainkra, bármilyen anyag közzétételét vagy további szolgáltatások kérését, beleértve
a vezeték- és keresztnevet, nemét, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, adó azonosító szám, felhasználói
nevet és jelszót. További információkat is kérhetünk, amikor üzleti partnereink által támogatott versenyben
vagy promócióban veszel részt (a szervezéshez szükséges), és amikor bármilyen problémát jelentesz
weboldalunkkal vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban.
·Ha felveszed velünk a kapcsolatot, nyilvántartást vezethetünk a levelezésről és elmenthetjük azt.
·Kérhetünk, hogy vegyél részt felmérésekben, amelyeket további kutatási célokra használhatunk, de a
részvételt nem tesszük kötelezővé. ·A honlapunkon keresztül elvégzett tranzakcióid illetve rendeléseid
teljesítésének részletei.
·Honlapunkra történő látogatásaid adatai, beleértve, de nem kizárólagosan, a forgalmi adatok,
helymeghatározási adatok, web log-ok, és egyéb kommunikációs adatok, függetlenül attól, hogy ezek
szükségesek-e számlázási vagy egyéb más célra; vagy a szolgáltatások hozzáférésének jogosultságára.
·Néhány tevékenységhez megkérhetünk, hogy hozz létre egy felhasználónevet és jelszót és/vagy adj meg más,
személyes és nem személyes információkat, mint például az életkor, születési dátum, nem és/vagy
szolgáltatási és platform preferenciákat; és ezeket összekapcsoljuk a személyes adataiddal. Ezen kívül, a
böngésző vagy kliens szoftver továbbíthat bizonyos földrajzi információkat vagy egyéb információkat a
számítógépről (képességek, adatfeldolgozás, stb), a MF felé. Mi felhasználhatjuk ezeket az információkat, hogy
összesített statisztikát hozzunk létre a felhasználói közösségről, és ezeket a nem személyes információkat
továbbíthatjuk a hirdetőink és/vagy partnereink felé. Emellett MF ezeket az információkat felhasználhatja a
biztonság, a rendszer integritás (hacker támadások megelőzése, csalás, stb), vagy végrehajtás céljából is.
2.2 IP cím és cookie-k
Mi vagy üzleti partnereink információkat gyűjthetünk a számítógépedről, beleértve, ahol elérhető az IP-címed,
az operációs rendszer és a böngésző típusa, rendszer adminisztrációért, és azért, hogy az összesített
információkat partnereinknek továbbíthassuk. Ezek nem konkrét személyes adatok, hanem olyan statisztikai

adatok, melyek a felhasználók böngészési szokásairól és mintákról szól. Ugyanebből az okból, cookie fájlok
segítségével információkat szerezhetünk az általános internet használati szokásaidról, amelyeket számítógéped
merevlemeze tárol. A cookie-kban tárolt információk a számítógéped merevlemezére továbbítódnak. Segítenek
bennünket, hogy javítsunk a honlapunkon és a felhasználók részére egy jobb és személyre szabottabb
szolgáltatást tudjunk nyújtani. Ezek lehetővé teszik számunkra:
·Megbecsülni a látogató közönség méretét, szokásait; ·Tárolja a beállításokat, így lehetővé teszi számunkra,
hogy testre szabjuk honlapunkat az egyéni érdekelődésednek megfelelően, valamint azért, hogy a felhasználói
élményed kellemesebb és személyesebb legyen a MF szolgáltatásaival; ·Gyorsítsák fel a keresést az oldalon,
·Felismerjen weboldalunk, ha visszatérsz.
El lehet utasítani a cookie-k elfogadását, amennyiben a böngésző beállításaiban aktiválod a cookie-k
elutasítását. Azonban, amennyiben ezt választod, akkor honlapunk bizonyos szolgáltatásaihoz lehet, hogy nem
tudsz hozzáférni. Hacsak nem állítod be a böngésződ beállításaiban a cookie-k elutasítását úgy, hogy
visszautasítsa a cookie-kat, rendszerünk kiadja a cookie-kat, amikor bejelentkezel a honlapunkon.
2.3 Naplófájlok
Mint a legtöbb internetes szolgáltatás, mi is használjuk a naplófájlokat a szerver oldalon. A log fájlokban tárolt
adatok tartalmazzák az IP címet (Internet Protocol), a böngésző típusát, az e-mail alkalmazás típusát, internet
szolgáltató adatait, hivatkozó/kilépő weboldalakat, számítógépes platform típusát, dátum /idő bélyegzőt, és a
felhasználói aktivitást (pl. funkciók használata , felhasználói rangsorok, statisztikák). MF felhasználja a szerver
log adatokat trendek elemzéséhez, kezeli a kínált szolgáltatásokat a weboldalon és az alkalmazáson keresztül.
Az IP-címek kötődhetnek személy azonosításra alkalmas adathoz.
A szoftver lehetővé teszi a honlaphoz és a szolgáltatásokhoz társított naplók és ideiglenes fájlok tárolását a MF
szerverein. Ezek a fájlok tárolják a fiók adataid, beállításaid, a rendszer jelentéseket, valamint egyéb olyan
szükséges adatokat, amik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy csatlakozz a honlaphoz és használd a
szolgáltatásokat. A szerveren elvégzett rendszeres mentések között az adataid is megtalálhatóak. A fenti
összesített és anonim adatok gyűjtése alapot biztosít a honlap és a szolgáltatás optimális működtetésére és
fejlesztésére.
3. Hozzájárulás
Ha használod a MF által kínált és/vagy közvetített szolgáltatásokat, vagy használod a kommunikációs
funkciókat a weboldalakon és a szolgáltatásokon belül, abban az esetben az IP-címed (Internet Protocol cím,
ahonnan a fentiek közül bármelyikhez hozzácsatlakoztál) a nyilvántartásunkban tárolásra kerülhet. Bármelyik
szolgáltatás frissítésekor, vagy ún. "foltozásakor" (patch) a frissítési protokoll rutinszerűen ellenőrizheti a
számítógépeden, hogy bizonyos fájlokból a legfrissebb verziót használod-e. Ha kommunikálsz a honlapon, a
szolgáltatásban vagy egyéb más kommunikációs csatornán, ami a szerverhez, a honlaphoz vagy a
szolgáltatáshoz köthető (pl. élő chat, azonnali üzenetküldő szolgáltatások és hasonlók), amelyeket akár
"bizalmasan" egy másik személynek lettek címezve, akkor ezt annak tudatában tedd, hogy ezen közlemények,
információk keresztül mennek a szervereinken, akár figyelemmel is kísérhetjük, így nem várhatod el a
kommunikáció során ,hogy ezek titkosak lehetnek és ennek megfelelően kifejezetten hozzájárulsz, hogy az
általad küldött és fogadott információkba betekinthetünk és nyomon követhetjük.
4. A személyes adatok tárolása
Mi minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az adataidat biztonságosan és jelen Adatkezelési
Irányelveknek megfelelően kezeljük. Minden általad megadott információt a saját biztonságos szervereinken
tároljuk. A MF a jelenleg elfogadott ipari szabványoknak megfelelő technológiákat használja, mint például
tűzfalakat, annak érdekében, hogy megvédje a bizalmas személyes adataidat. Bármilyen fizetési művelet
elvégzése titkosított SSL technológia alkalmazásával valósul meg. A weboldalhoz vagy a szolgáltatásokhoz
hozzáférni az általunk vagy általad választott jelszóval lehet és felelős vagy, hogy ez idegen kezekbe ne
kerüljön.
Arra
kérünk,
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oszd
meg
a
jelszót
senkivel.
Az információ átadása az interneten keresztül nem teljesen biztonságos. Bár mindent megteszünk, hogy
megvédjük a személyes adataidat, nem tudjuk garantálni a honlapunkra továbbított adatok biztonságát;
minden adatátvitel a saját felelősségedre történik. Amint megkaptuk az adataidat, azok feldolgozása során
szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat alkalmazunk, hogy megpróbáljuk megakadályozni a jogosulatlan
hozzáférést hozzájuk.
5. A személyes adatok felhasználása
Általánosságban, a Honlapunkon megadott adataidat, a MF vagy harmadik fél gyűjti (úgyis, mint: társszervezők
vagy támogatók egy akcióban). Az így gyűjtött információk és adatok MF általi felhasználására vonatkoznak
jelen irányelvek Harmadik fél nevét, például társszervezőét (kivéve abban az esetben, ha MF bíz meg külső
szolgáltatót, hogy számára folytasson le, adminisztráljon és hajtson végre promóciót) közöljük Veled,
amennyiben
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kérünk,
hogy
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MF általánosságban nem ad vagy cserél el semmilyen személyes információt az ügyfelekről, illetve a
látogatókról harmadik félnek. Azonban összesített demográfiai adatokat megoszthatunk üzleti partnereinkkel
és a hirdetőinkkel. Ezek nem kapcsolódnak semmilyen személyes adathoz, amellyel bárkit azonosítani lehetne.

Hozzájárulásod nélkül jogosultak vagyunk megosztani a 2. szakasz (Személyes adatok gyűjtése) alatt
meghatározott információkat harmadik félnek, hogy az általuk nyújtott szolgáltatásokat (mind a honlapon,
mind a szolgáltatásokon belül)- mint például e-mail küldés, hosting és fizetés feldolgozás- biztosíthassuk
számodra. Az így kapott információkkal ezek a személyek csak arra jogosultak, hogy az általad kért
Szolgáltatásainkat biztosíthassák részedre. Végül, abban az esetben, ha MF egyesül a jövőben egy másik
gazdálkodóval - vállalati egyesülés, eladás, vásárlás, felszámolás vagy más hasonló eljárással- a személyes
adataid átadhatók (részben vagy egészben) illetve értékesíthetőek, amennyiben az üzleti megállapodás részét
képezik.
6. Megfelelés
MF arra törekszik, hogy megfeleljen a személyes adatok védelmében hozott törvényeknek az egész világon. Bár
a jogszabályok eltérhetnek országonként, MF a fentiekben megfogalmazott alapelvekhez kívánja tartani magát
abban az esetben is, ha a személyes adataidat nem abban az országban elhelyezett szervereken tároljuk,
ahonnan a böngészést folytatod: adataid védelme elsőbbséget élvez. Más szóval, a célunk az, hogy védelmet
nyújtsunk a személyes adataidnak függetlenül attól, hogy azokat hol gyűjtöttük, hová küldtük és hol őrizzük.
Továbbá, abban a valószínűtlen esetben, ha bűnüldözői vagy bármilyen egyéb kormányzati szerv megkereséssel
él felénk, abban az esetben, ha (saját belátásunk szerint, ha úgy véljük, hogy ez szükséges és megfelelő adott
problémák elhárítására) úgy döntünk, hogy az adatkérést elfogadjuk, számukra az adataidat továbbíthatjuk, és
jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával erre fel is hatalmazol minket. Továbbiakban, MF nyilvánosságra
hozhat rólad információkat abban az esetben, ha megállapítjuk, hogy a közzététel nemzetbiztonsági,
bűnüldözési és/vagy más közérdekű okból szükséges.
7. Leiratkozási rendelkezés
Lehetőséged van, hogy feliratkozz elektronikus hírleveleinkre (hírlevelek, szolgáltatás - és honlap – frissítések,
blog), amelyet a regisztrációdkor megadott e-mail címedre továbbítunk hetente legfeljebb egyszer.
Ha nem szeretnéd, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról ezeket az e-maileket elküldjük, akkor bármikor
kattints az - általunk elküldött- e-mail alján található leiratkozási linkre.
Bármilyen kérdés merülne fel, kérjük lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálati csapattal: support@netadman.com .
8. Gyermekek védelme
A MF Weboldalán csak tizennyolc (18) év feletti személyek hozhatnak létre felhasználói fiókot. Ha tizennyolc
(18) éven aluli vagy, nem hozhatsz létre felhasználói fiókot a honlapon, nem iratkozhatsz fel előfizetéses
szolgáltatásra, nem vásárolhatsz semmit a weboldalon keresztül, és nem vehetsz részt sem
nyereményjátékokban, sem promóciókban.
MF tudatosan nem gyűjt, kezel, illetve semmilyen személyes információt nem tesz közzé 18 év alatti
gyermekekről, kivéve, ha a törvény erre kötelezné. Komolyan vesszük a gyermekek adatvédelmét, és arra
biztatjuk a szülőket, hogy játsszanak folyamatosan aktív szerepet gyermekeik online tapasztalat szerzésében.
MF javasolja, hogy a szülők és gondviselők töltsenek együtt gyermekeikkel több időt online, hogy jobban
megismerjék
az
elérhető
internetes
tartalmakat,
beleértve
online
szolgáltatásainkat
is.
A szülőknek és gondviselőknek ajánlott rendszeresen felügyelni gyermekük elektronikus levelezését és más
online kommunikációjukat illetve egyéb tranzakciójukat. Online szolgáltatóktól és szoftvergyártóktól lehet
beszerezni ellenőrző eszközöket annak érdekében, hogy biztonságos online környezetet tudjanak biztosítani a
gyerekeknek.
9. Változások az Irányelvekben
Ezek az adatvédelmi irányelvek időről időre változhatnak, ezért kérünk, térj vissza rendszeresen annak
érdekében, hogy tisztában legyél az esetleges változásokkal. Ha lényeges változás történik irányelveinkben, azt
egyrészt a megváltozott irányelvek között tesszük közzé honlapunkon, és ha szükséges, a változásokkal
kapcsolatban további lehetőségeket biztosítunk számodra. Amennyiben továbbra is használod honlapunkat, azt
úgy tekintjük, hogy a változásokat elfogadod.
10. Kapcsolat
Ha bármilyen kérdésed, panaszod, illetve észrevételed van a jelen feltételekkel kapcsolatban, vagy egyéb
kérdésed, javaslatod van a honlappal és a szolgáltatásokkal, kérjük, írj nekünk a support@netadman.com
címre. Amennyiben végigolvastad irányelveinket, és előfizetsz bármelyik szolgáltatásunkra, akkor vendégünk
vagy egy fagyira. További részletekért írj a support@netadman.com címre és a tárgyhoz írd be: FAGYI.

