Adatvédelmi Szabályzat
Az EsBo PRG Bt. és EsBo Kft. (székhelyük: 1132 Budapest, Visegrádi u. 42-46.) (a továbbiakban
együtetesen: „EsBo”), mint az EsBo termékcsaládhoz tartozó programtermékek (a továbbiakban
együttesen: „Szoftver(ek)”) gyártója és mint Adatkezelı, magára nézve kötelezınek ismeri el jelen
jogi közlemény tartalmát. Az EsBo kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen adatvédelmi szabályzatban („Szabályzat”) és a hatályos
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az
2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
1998. évi VI. törvényt az egyének védelmérıl a személyes adatok gépi feldolgozása során,
2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggı szolgáltatások egyes kérdéseirıl, továbbá a
2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes
korlátairól.
Definíciók a jelen Szabályzat alkalmazása során
Érintett:

Személyes adat:

Hozzájárulás:

Tiltakozás:
Adatkezelı:

Adatkezelés:

Adattovábbítás:

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a jelen Szabályzatban
vonatkozásában a Szoftvert felhasználó személy („Felhasználó”);
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemzı ismeret -, valamint az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés;
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı kezeléséhez;
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mővelet
vagy a mőveletek összessége, így különösen győjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
az adat meghatározott harmadik személy számára történı hozzáférhetıvé
tétele;

Adattörlés:
Adatmegjelölés:
Adatzárolás:
Adatmegsemmisítés:
Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó:

Adatállomány:
Harmadik személy:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott idıre történı korlátozása céljából;
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl,
valamint az alkalmazás helyétıl, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely az adatkezelıvel kötött szerzıdése
alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történı szerzıdéskötést
is - adatok feldolgozását végzi;
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezı szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelıvel vagy az adatfeldolgozóval.

Az adatkezelés célja
Az EsBo célhoz kötötten, kizárólag a Szoftverek Internetes regisztrációjával és annak
nyilvántartásával kapcsolatosan kezeli a Szoftvert megvásárlók és letöltık adatait, ennek keretében a
Szoftvert felhasználó személy (a továbbiakban együttesen: „Felhasználó”) vagy szervezet nevét,
székhelyét, levelezési címét, a kapcsolattartó személy nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatok
minden esetben a Felhasználó jelszavával védettek.
Az adatkezelés jellege
Az EsBo Szoftverekkel kapcsolatos, a Szoftverek letöltéséhez szükséges regisztráció és ezáltal a
regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntes. Az Internetes regisztrációval a Felhasználó
kifejezett hozzájárulását adja az adatok EsBo általi kezeléséhez. Az Internetes regisztráció
befejezésével az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak tekintendı.
Az adatkezelés során az EsBo minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
adatok kezelése, tárolása biztonságosan történjen. Az adatbiztonság keretében EsBo a személyes
adatok kezelésével kapcsolatosan garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára
hozzáférhetıek (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés
hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés
ellen védettek (adat bizalmassága).
Az EsBo a kezelt személyes ügyféladatokat megfelelı szervervédelmi intézkedésekkel védi az
illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen.
Az EsBo az általa kezelt adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, az adatkezelés kizárólag
célhoz kötötten történik, továbbá az EsBo termékeivel kapcsolatos kereskedelmi ajánlatok eljuttatása
céljából.
Az EsBo az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

EsBo bármikor lehetıséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezelésérıl, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az EsBo honlap „Elérhetıségek” részben
megadott e-mail címen.
A Felhasználót megilleti továbbá a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglalt szabályok szerint. Az
érintett Felhasználó személy jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi nyilatkozat
A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációt
követıen az EsBo a közvetlen üzletszerzés módszerével, így különösen a Felhasználó által megadott
e-mail címre történı elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékő más egyéni kommunikációs
eszköz útján részére kizárólag saját gazdasági tevékenységével kapcsolatos reklámanyagot küldjön. A
Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával egyben tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozatát
bármikor, indokolás nélkül az EsBo honlap „Elérhetıség” részben megadott e-mail címen ingyenesen
visszavonhatja.
Az adatkezelés idıtartama
Az EsBo az adatokat a Szoftverek felhasználási idıtartama alatt kezeli.
A Felhasználó az Internetes rendszerbıl való adattörlési kérelmét az EsBo adminisztrátora részére
jogosult jelezni az EsBo honlap „Elérhetıség” részben megadott e-mail címen. A törlési kérelem
kézhezvételétıl számított 3 (három) munkanapon belül az EsBo a Felhasználó adatait törli a
nyilvántartásából.

