
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

 

A Szavazapp applikáció (továbbiakban applikáció) szolgáltatója és üzemeltetője a Pont ez 
Holding Kft. 1025 Budapest Zsindely u. 20.) továbbiakban szolgáltató. 

A szolgáltatás során a felhasználóknak lehetőségük van személyes adatok megadására, ami 
személyesen nem azonosít, de a telefonnal összekapcsolva statisztikai adatok alapjául szolgál. 
Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva 
és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése és a létrejött adatok 
elemzése céljából kezeli. 

Szolgáltató az adatokat Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli betartva az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit.  

A Szolgáltató kiemelten figyel a felhasználók személyes adatainak védelmére illetve 
lehetőséget biztosít ezek feletti önrendelkezésre. A rendszerbe betöltött adatok nem 
alkalmasak a felhasználó azonosítására.  

Az applikáció használata a kérdésekre adott válaszok és az opcionális adatok megadása 
önkétes.  

A Felhasználó felelőssége az applikációval kapcsolatosan tájékozódni, saját elhatározásán 
múlik annak használata. A Szolgáltatót a feltett kérdések vonatkozásában semmilyen 
felelőség nem terheli.  

Az adatkezelés célja: A kérdésekre adott válaszok alapján a Szolgáltató által biztosított 
algoritmussal párt preferenciák meghatározása valamint az opcionálisan megadható adatok 
alapján statisztika készítése és ennek publikálása.  

Az adatkezelés jogalapja:a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) 
bekezdése. 

A kezelt adatok köre: 

• Telefon készülék egyedi azonosítója 
• Kérdésekre adott válaszok és ezek fontossága 
• Irányítószám (opcionális) 
• Iskolai végzettség (opcionális) 
• Kor (opcionális) 
• Nem (opcionális) 
• Push notificationhoz szükséges azonosító eltárolása.  

 



Az adatkezelés időtartama: A szolgáltató az adatokat a rendszerben a rögzítést követően 
kezeli. Amíg a rendszer létezik, az adatok tárolásra kerülnek, a felhasználónak lehetősége van 
egyedileg kérni adatainak törlését. A szolgáltató az applikáció megszüntetésével egyidejűleg 
automatikusan törli az összes tárolt adatot.  

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag 
a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben 
férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik 
személy részére – különösen politikai pártoknak vagy azokhoz kapcsolód nem biztosít. 

Felhasználó a letöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony 
működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat 
összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem 
minősülnek,személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintett-tel való kapcsolat 
nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére 
semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai 
számára,  hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató 
hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget. 

A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez. 

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő 
változást bármikor bejelentheti. 

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a 
hozzájárulás visszavonását jelenti. 

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. 
tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal 
kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel 
kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: info@szavazapp.hu 

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri,az adatkezelés célja megszűnt, vagy az 
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság 
elrendelte. 

Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is 
tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, 
így azokért semminemű felelősséget nem vállal. 

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy 
azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük az applikációt ne töltse le, illetőleg 
törölje azt! 

Szolgáltató 

 


