ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
A jelen irányelvek azokra az adatkezelési gyakorlatokra vonatkoznak, amelyeket a
MandyApp Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8630 Balatonboglár, József Attila utca
11.; adószám:
26762610214) (“Mandy”) folytat, amikor Ön a Mandy mobilapplikációt
(“App”), vagy azokat a weboldalakat használja, amelyeken keresztül a Mandy bármilyen
terméket, szolgáltatást, tartalmat, vagy funkciót (“Szolgáltatások”) tesz elérhetővé az Ön
számára, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a www.getmandy.app weboldalt
("Weboldal").
Kérjük, hogy az App vagy a Weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen az
irányelveket.
1.

Az adatkezelő
Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelője a Mandy. A Mandy
elsődlegesen az Appban és a Weboldalon megadott elérhetőségeken érhető el.

2.

3.

A kezelt adatok köre
2.1.

Személyes adatnak minősülnek mindazon információk, amelyeket Ön az App
és/vagy a Weboldal használata érdekében a megfelelő űrlapok kitöltésével és
elküldésével megad, vagy amelyekhez a Mandy egyéni kapcsolatfelvétel
útján jut hozzá.

2.2.

A személyes adatok magukban foglalhatják az Ön nevét, otthoni és
munkahelyi címét, e-mail címét, bankszámlájának pénzügyi adatait, a
Facebook regisztráció során megadott adatait és fényképét.

2.3.

A Mandy nem kezel bankkártyaadatokat, az applikációba épített bankkártyás
fizetés lehetőségét az OTP Mobil Kft. Simplepay szolgáltatása biztosítja,
melynek adatkezeléséről ide kattintva tájékozódhat.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja azon feltételek biztosítása, hogy Ön igénybe vehesse a
Szolgáltatásokat. Személyes adatait a Szolgáltatások biztonságos nyújtása
érdekében, valamint kommunikáció érdekében kezeljük.

4.

5.

Az adatkezelés jogalapja
4.1.

Az adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.2.

Ha mások személyes adatait bocsátaná rendelkezésünkre, Ön megerősíti,
hogy (i) az érintettek tudnak arról és egyetértenek azzal, hogy ezeket az
adatokat a Mandy kezelje, vagy egyébként Ön jogosult rendelkezésünkre
bocsátani ezen adatokat, valamint (ii) Ön az ilyen személyeknek minden
információt megadott a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

Adatfeldolgozás
5.1.

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, ugyanakkor megoszthatjuk
azokat más szervezetekkel (amelyek a GDPR szerint szintén kötelesek
biztonságosan és bizalmasan kezelni azokat), ha törvény alapján
adattovábbítási kötelezettségünk van, vagy ha azt az Ön számára nyújtott
Szolgáltatások nyújtásához szükséges.

5.2.

Az Ön hozzájárulása nélkül soha nem adjuk át személyes adatait harmadik
félnek közvetlen marketing célokra.

5.3.

Azon személyek, amelyekkel a Szolgáltatások nyújtásához szükséges
mértékben megoszthatjuk adatait:

5.4.

5.3.1.

a Mandy alvállalkozói; ideértve a fizetés-feldolgozási szolgáltatókat;

5.3.2.

bármely entitás, amelynek a Mandy a Szolgáltatások nyújtásával
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit is átruházhatja a Mandy
átszervezése, eladása vagy megszerzése után, feltéve, hogy ezek a
szervezetek az Ön személyes adatait ugyanazokra a célokra
használják, mint a Mandy;

5.3.3.

hatóságok (a csalások megelőzése érdekében az erre hatáskörrel
rendelkező hatóságokat mindig értesítjük, ha hamis információkat ad
nekünk a csalások, pénzmosás vagy más bűncselekmények
megelőzése és felderítése érdekében).

Ha személyes adatait egy másik országban működő szervezettel osztjuk meg
(ideértve az EGTn kívüli szervezeteket is), meggyőződünk róla, hogy ezen
szervezetek vállalják a személyes adatok megfelelő védelmét. Ha ez nem
lehetséges - például azért, mert a törvény előírja a személyes adatok
nyilvánosságra hozatalát – akkor gondoskodunk arról, hogy az adatok
továbbítása jogszerű legyen.

6.

A személyes adatok tárolásának ideje
Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg a fiókja aktív vagy egyébként a
Szolgáltatások nyújtásához szükséges.

7.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettsége
7.1.

A jogszabályoknak való megfelelés és a saját biztonsága érdekében
elengedhetetlen, hogy folyamatosan tájékoztasson minket személyes
adatainak változásairól.

7.2.

A GDPR alapján Ön érintettként jogosult arra, hogy
7.2.1.

tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy megismerje, pontosan milyen adatokat és
milyen jogalappal kezelünk, valamint arra vonatkozóan, hogy a Mandy
alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
ideértve a profilalkotást is;

7.2.2.

a Mandy által kezelt személyes adatainak helyesbítését kérje;

7.2.3.

a Mandy által kezelt személyes adatainak törlését kérje. Ehhez akkor
is joga van, ha a tiltakozáshoz való jogát gyakorolta (lásd alább);

7.2.4.

tiltakozáshoz való jogát gyakorolja abban az esetben, ha álláspontja
szerint a Mandy a személyes adatait a jelen irányelvekben megjelölt
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné;

7.2.5.

tiltakozzon a Mandy által alkalmazott automatizált döntéshozatal,
valamint a profilalkotást ellen;

7.2.6.

személyes adatai kezelésének korlátozását kérje arra az időre, amíg a
Mandy az Ön kérésének megfelelően nem hozza tudomására a kezelt
személyes adatainak pontos körét, valamint az adatkezelés jogalapját;

7.2.7.

személyes adatainak elektronikus és strukturált formában történő
átadását kérje Önnek vagy másik félnek („adathordozhatósághoz való
jog”). Ez lehetővé teszi Önnek, hogy adatait elektronikusan
használható formátumban vegye át tőlünk, és elektronikusan
használható formátumban továbbítsa adatait egy másik fél számára;

7.2.8.

8.

hozzájárulását visszavonja. Miután visszavonta beleegyezését, az Ön
személyes adatait nem kezeljük azzal az céllal vagy célokkal,
amelyekre eredetileg beleegyezett, kivéve, ha a törvény az
ellenkezőjére kötelez minket.

Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben úgy gondolja, hogy a Mandy megsértette a fenti jogainak bármelyikét,
az alábbi szervhez fordulhat jogorvoslatért: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 0613911400, Fax:
0613911410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu

