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MAGYAR változat következik

Bevezetés
Mi ("mi", "minket", "miénk") vállaljuk a weboldalunk és/vagy mobilalkalmazásunk (a "webhely" vagy a "mobil")
felhasználói ("felhasználók" vagy "Ön") adatainak védelmét. app "), valamint vállaljuk azon információk védelmét,
amelyeket a felhasználók a weboldalunk és/vagy mobilalkalmazásunk (együttesen: "digitális eszközök")
használatával kapcsolatban adnak meg számunkra. Továbbá vállaljuk, hogy az Ön adatait a megfelelő módon
védjük és használjuk az alkalmazandó joggal.
Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti a digitális eszközeink (a "Szolgáltatások") használatán keresztül az Ön
adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó gyakorlatunkat, amikor Ön eszközein keresztül
éri el a Szolgáltatásokat.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, és győződjön meg arról, hogy teljes mértékben
megértette az adataival kapcsolatos gyakorlatunkat, mielőtt igénybe veszi szolgáltatásainkat. Ha elolvasta ezt a
szabályzatot, teljesen megértette azt, és nem ért egyet a mi megközelítésünkkel, abba kell hagynia digitális
eszközeink és szolgáltatásaink használatát. Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja jelen adatvédelmi
szabályzat feltételeit. A szolgáltatások további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja ezt az adatvédelmi
szabályzatot és minden változtatást.
Ebből az adatvédelmi szabályzatból megtudhatja:

● Milyen adatokat gyűjtünk
● Hogyan gyűjtjük az adatokat
● Miért gyűjtjük ezeket az adatokat
● Kivel osztjuk meg az adatokat
● Cookie-k és hasonló technológiák
● Hol tárolják az adatokat
● Mennyi ideig tárolják az adatokat
● Hogyan védjük az adatokat
● Hogyan bánunk a kiskorúakkal
● Az adatvédelmi szabályzat frissítései vagy módosításai
● Elérhetőség

Milyen adatokat gyűjtünk?
Az alábbiakban áttekintjük az általunk gyűjthető adatokat:

● Azonosíthatatlan és azonosíthatatlan információk, amelyeket a regisztrációs folyamat során ad
meg, vagy amelyeket szolgáltatásaink használata során gyűjtünk ("nem személyes adatok"). A
nem személyes adatokból nem vonható le következtetés arra vonatkozóan, hogy ki gyűjtötte
azokat. Az általunk gyűjtött nem személyes adatok elsősorban technikai és összesített használati
információkból állnak.

● Egyénileg azonosítható információk, azaz mindazok, amelyek alapján Ön azonosítható vagy
ésszerű erőfeszítéssel azonosítható („személyes adat”). A szolgáltatásainkon keresztül gyűjtött
személyes adatok magukban foglalhatnak olyan információkat, amelyeket időről időre kérünk, mint
például nevek, e-mail címek, címek, telefonszámok, IP-címek stb. Ha a személyes adatokat nem
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személyes adatokkal egyesítjük, ezeket személyes adatként kezeljük mindaddig, amíg együtt
léteznek.

Hogyan gyűjtünk adatokat?
Az alábbiakban bemutatjuk a főbb adatgyűjtési módszereket:

● Adatokat gyűjtünk, amikor szolgáltatásainkat használja. Így amikor meglátogatja digitális
eszközeinket és használja szolgáltatásainkat, összegyűjthetjük, rögzíthetjük és tárolhatjuk a
használatot, a munkameneteket és a kapcsolódó információkat.

● Olyan adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön saját maga ad meg nekünk, például amikor közvetlenül
kapcsolatba lép velünk egy kommunikációs csatornán keresztül (pl. megjegyzést vagy
visszajelzést tartalmazó e-mail).

● Az alábbiakban leírtak szerint adatokat gyűjthetünk harmadik féltől származó forrásokból.
● Adatokat gyűjtünk, amelyeket akkor ad meg nekünk, amikor harmadik fél szolgáltatón, például

Facebookon vagy Google-n keresztül bejelentkezik szolgáltatásainkba.

Miért gyűjtjük ezeket az adatokat?
Adatait a következő célokra használhatjuk fel:

● szolgáltatásaink nyújtása és működtetése;
● szolgáltatásaink fejlesztése, testreszabása és javítása;
● válaszolni visszajelzéseire, megkereséseire és kéréseire, és segítséget ajánlani;
● igény- és használati minták elemzésére;
● egyéb belső, statisztikai és kutatási célokra;
● adatbiztonsági és csalásmegelőzési képességeink fejlesztésére;
● a jogsértések kivizsgálása és a szerződési feltételeink érvényesítése, valamint a vonatkozó

törvények, rendeletek vagy kormányrendeletek betartása;
● hogy szolgáltatásainkkal kapcsolatos frissítéseket, híreket, promóciós anyagokat és egyéb

információkat nyújtsunk Önnek. Promóciós e-mailek esetén Ön eldöntheti, hogy továbbra is
szeretne-e kapni. Ha nem, kattintson az e-mailekben található leiratkozási linkre.

Kivel osztjuk meg ezeket az adatokat?
Adatait továbbadhatjuk szolgáltatóinknak szolgáltatásaink működtetése érdekében (pl. adattárolás külső
tárhelyszolgáltatáson keresztül, technikai támogatás biztosítása stb.).
Az Ön adatait a következő körülmények között is kiadhatjuk: (i) jogellenes tevékenységek vagy egyéb
visszaélések kivizsgálása, felderítése, megelőzése vagy az ellenük való fellépés érdekében; (ii) a védelemhez
való jogunk megteremtése vagy gyakorlása; (iii) jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk, valamint
felhasználóink vagy a lakosság biztonságának védelme érdekében; (iv) a társaságunknál vagy valamelyik
kapcsolt vállalkozásunknál bekövetkező irányítás megváltozása esetén (egyesülés, (lényegében) az összes
eszköz megvásárlása vagy megvásárlása stb. révén); (v) adatainak gyűjtése, tárolása és/vagy kezelése
felhatalmazott harmadik fél szolgáltatók (pl. felhőszolgáltatók) segítségével, amennyiben ez üzleti célokra
megfelelő; (vi) harmadik felekkel való együttműködés a felhasználói élmény javítása érdekében. A félreértések
elkerülése végett szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nem személyes adatokat saját belátásunk szerint
továbbíthatunk, továbbíthatunk vagy más módon felhasználhatunk harmadik félnek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy szolgáltatásaink lehetővé teszik a közösségi interakciókat (pl. tartalmak,
információk és megjegyzések nyilvános közzététele és csevegés más felhasználókkal). Szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy az Ön által ezeken a területeken megadott tartalmat vagy adatot mások is elolvashatják,
rögzíthetik és felhasználhatják. Nem javasoljuk olyan információk közzétételét vagy megosztását másokkal,
amelyeket nem kíván nyilvánosságra hozni. Ha tartalmat tölt fel digitális eszközeinkre, vagy más módon
elérhetővé teszi egy szolgáltatás igénybevételének részeként, azt az Ön felelősségére teszi. Nem tudjuk
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ellenőrizni az Ön adataihoz vagy tartalmaihoz hozzáféréssel rendelkező más felhasználók vagy nyilvánosság
tagjainak tevékenységét. Ön tudomásul veszi és megerősíti, hogy adatairól készült másolatokat harmadik felek
továbbra is hozzáférhetnek a gyorsítótárazott és archivált oldalakról való törlésük, illetve az Ön tartalmáról
készült másolatok/tárolások után is.

Cookie-k és hasonló technológiák
Amikor meglátogatja vagy eléri szolgáltatásainkat, felhatalmazzuk harmadik feleket webjelzők, cookie-k,
pixelcímkék, szkriptek és egyéb technológiák és elemzési szolgáltatások („követő technológiák”) használatára.
Ezek a nyomkövetési technológiák lehetővé tehetik harmadik felek számára, hogy automatikusan gyűjtsék az Ön
adatait digitális eszközeink navigációs élményének javítása, teljesítményük optimalizálása és személyre szabott
felhasználói élmény garantálása érdekében, valamint biztonsági és csalásmegelőzési célokra.
Ha többet szeretne megtudni, kérjük, olvassa el Cookie-szabályzatunkat.

Az Ön e-mail címét vagy egyéb személyes adatait nem adjuk tovább reklámcégeknek vagy hirdetési
hálózatoknak az Ön hozzájárulása nélkül.

Hol tároljuk az adatokat?
Nem személyes adatok
Felhívjuk figyelmét, hogy cégeink, valamint megbízható partnereink és szolgáltatóink a világ minden táján
találhatók. A jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok érdekében tárolunk és feldolgozunk minden
nem személyes adatot, amelyet különböző jogrendszerekben gyűjtünk.

Személyes adatok
Magyarországon és a szolgáltatásaink megfelelő nyújtásához szükséges és/vagy törvény által (az alábbiakban
kifejtettek szerint) más joghatósági területeken kezelt, kezelt és tárolt személyes adatok Magyarországon.

Mennyi ideig tárolják az adatokat?
Felhívjuk figyelmét, hogy az összegyűjtött adatokat mindaddig megőrizzük, ameddig ez szolgáltatásaink
nyújtásához, az Ön felé fennálló jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, vitás kérdések
rendezéséhez és megállapodásaink érvényesítéséhez szükséges.
A hibás vagy hiányos adatokat saját belátásunk szerint bármikor kijavíthatjuk, kiegészíthetjük vagy törölhetjük.

Hogyan védjük az adatokat?
A digitális eszközeink tárhelyszolgáltatása biztosítja számunkra azt az online platformot, amelyen keresztül
szolgáltatásainkat kínálhatjuk Önnek. Adatait tárhelyszolgáltatónk adattárolóin, adatbázisain és általános
alkalmazásain keresztül tárolhatja. Adatait biztonságos szervereken, tűzfal mögött tárolja, és biztonságos
HTTPS-hozzáférést kínál szolgáltatásai legtöbb területéhez.

Az általunk és tárhelyszolgáltatónk által tett intézkedésektől és erőfeszítésektől függetlenül nem tudjuk
garantálni és nem is garantáljuk az Ön által feltöltött, közzétett vagy más módon nekünk vagy másoknak
továbbított adatok teljes védelmét és biztonságát.
Emiatt szeretnénk arra kérni Önt, hogy állítson be biztonságos jelszavakat, és lehetőség szerint ne adjon nekünk
vagy másoknak olyan bizalmas információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala véleménye szerint súlyosan
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vagy tartósan károsíthatja Önt. Mivel az e-mail és az azonnali üzenetküldés nem minősül biztonságos
kommunikációs formának, kérjük, hogy ne adjon tovább bizalmas információkat ezen kommunikációs
csatornákon keresztül.

Hogyan kezeljük a kiskorúakat?
A szolgáltatások nem olyan felhasználók számára készültek, akik még nem érték el a törvényes nagykorúságot.
Nem fogunk tudatosan információkat gyűjteni gyerekektől. Ha még nem töltötte be a nagykorúságot, ne töltse le
és ne használja a Szolgáltatásokat, és ne adjon nekünk semmilyen információt.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor igazolást kérjünk életkorunkról, hogy ellenőrizhessük, kiskorúak
használják-e szolgáltatásainkat. Abban az esetben, ha tudomásunkra jut, hogy kiskorú veszi igénybe
szolgáltatásainkat, ezeknek a felhasználóknak megtilthatjuk szolgáltatásainkhoz való hozzáférését és letilthatjuk
őket, valamint törölhetjük a felhasználóról tárolt összes adatot. Ha okkal feltételezi, hogy egy kiskorú közölt
velünk adatokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiak szerint.

Személyes adatait csak az adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra használjuk fel, és csak akkor, ha
meg vagyunk győződve arról, hogy:

● az Ön személyes adatainak felhasználása szerződés teljesítéséhez vagy megkötéséhez (pl. a
szolgáltatások önmaga biztosításához vagy ügyfélszolgálati vagy technikai támogatás
nyújtásához) szükséges;

● személyes adatainak felhasználása a vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges, ill

● az Ön személyes adatainak felhasználása jogos üzleti érdekeink támogatásához szükséges
(feltéve, hogy ez mindenkor arányos módon történik, és tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi
jogait).

EU-lakóként a következőket teheti:
● megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy Önre vonatkozó személyes adatok kezelése

folyamatban van-e, és hozzáférést kérni a tárolt személyes adatokhoz és bizonyos további
információkhoz;

● kérni az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok strukturált, általános és géppel
olvasható formátumban történő átvételét;

● kérni az általunk tárolt személyes adatainak helyesbítését;
● kérni személyes adatainak törlését;
● tiltakozik személyes adatainak általunk történő kezelése ellen;
● kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ill
● panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ezek a jogok nem korlátlanok, és saját jogos érdekeinktől és szabályozási
követelményeinktől függhetnek. Ha általános kérdései vannak az általunk gyűjtött személyes adatokkal és azok
felhasználási módjával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban részletezett módon.
A szolgáltatások nyújtása során adatokat továbbíthatunk határokon át kapcsolt vállalkozásoknak vagy más
harmadik feleknek, illetve az Ön országából/jogrendszeréből más országokba/jogrendszerekbe világszerte. A
szolgáltatások használatával Ön hozzájárul adatainak EGT-n kívülre történő továbbításához.
Ha Ön az EGT-ben tartózkodik, személyes adatait csak akkor továbbítjuk az EGT-n kívüli helyekre, ha meg
vagyunk győződve arról, hogy a személyes adatok védelme megfelelő vagy összehasonlítható szintű. Meg fogjuk
tenni a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy megfelelő szerződéses megállapodásokat kössünk
harmadik feleinkkel annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági intézkedések legyenek érvényben annak
érdekében, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes felhasználásának, megváltoztatásának, törlésének,
elvesztésének vagy ellopásának kockázata a lehető legkisebb legyen, és hogy ezek harmadik felek mindenkor a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járnak el.
Kaliforniai fogyasztói jogok
Ha kaliforniai lakosként használja a szolgáltatásokat, a California Consumer Privacy Act ("CCPA") értelmében
jogosult lehet az adataihoz való hozzáférést és azok törlését kérni.
Az adataihoz való hozzáféréshez és azok törléséhez való jogának gyakorlásához kérjük, olvassa el az
alábbiakban a kapcsolatfelvétel módját.
Nem adjuk el a felhasználók személyes adatait a CCPA szándékai és céljai érdekében.
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A Szolgáltatások kaliforniai lakosai és 18 éven aluli felhasználói e-mailben kérhetik és kérhetik közzétett
tartalmaik törlését az alábbi „Kapcsolatfelvétel” részben megadott címen. Ezeket a kéréseket a „California
Removal Request” felirattal kell ellátni. Minden követelménynek tartalmaznia kell a törölni kívánt tartalom leírását
és elegendő információt az anyag megtalálásához. Nem fogadjuk el a nem megjelölt vagy nem megfelelően
kézbesített kommunikációt, és előfordulhat, hogy nem tudunk válaszolni, ha nem ad meg elegendő információt.
Felhívjuk figyelmét, hogy kérése nem biztosítja az anyag teljes vagy teljes törlését. Például az Ön által közzétett
anyagokat más felhasználók vagy harmadik felek újra közzétehetik vagy újra közzétehetik.

Az adatvédelmi szabályzat frissítései vagy
módosításai
Ezt az adatvédelmi irányelvet saját belátásunk szerint időről időre felülvizsgálhatjuk; a weboldalon közzétett
verzió mindig naprakész (lásd az „állapotról” szóló információkat). Kérjük Önt, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt
az adatvédelmi irányelvet a változások miatt. Jelentős változások esetén honlapunkon értesítést teszünk közzé.
Ha a weboldalunk változásairól szóló értesítést követően továbbra is használja a szolgáltatásokat, ez az
adatvédelmi szabályzat módosításainak megerősítése és beleegyezése, valamint az ezen változtatások
feltételeihez való beleegyezése.

Kapcsolatba lépni
Ha általános kérdései vannak a Szolgáltatásokkal vagy az Önről gyűjtött információkkal és azok felhasználási
módjával kapcsolatban, forduljon hozzánk a következő címen:

Név: Jakubinyi Sándor
Cím:
Bajor utca 4. 1.em. 6. ajtó
1155 Budapest
Magyarország

mail cím: info@openapp.hu

KIZÁRÁSI ZÁRADÉK
Az itt található információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást, és nem szabad egyedül rájuk hagyatkozni. A jogi
feltételekre és iránymutatásokra vonatkozó konkrét követelmények államonként és/vagy jogrendszerenként
változhatnak. A felhasználási feltételeinknek megfelelően az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy
szolgáltatásai engedélyezettek legyenek, és megfeleljen az Önre irányadó jogszabályoknak.
A törvényi kötelezettségeinek maradéktalan betartása érdekében kifejezetten javasoljuk, hogy kérjen szakértői
tanácsot, hogy jobban megérthesse, mely követelmények vonatkoznak Önre konkrétan.

Érvényes: 2022. február 24-től
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ENGLISH VERSION

Introduction
We ("we", "us", "our") take the protection of the data of the users ("users" or "you") of our website and / or our
mobile app (the "website" or the " Mobile app ”) and we undertake to protect the information that users provide to
us in connection with the use of our website and / or our mobile app (collectively:“ digital assets ”). Furthermore,
we undertake to protect and use your data in accordance with applicable law.
This Privacy Policy explains our practices regarding the collection, use and disclosure of your information through
your use of our digital assets (the “Services”) when you access the Services through your devices.
Please read the privacy policy carefully and make sure you fully understand our practices in relation to your data
before using our services. If you have read this policy, fully understood it and do not agree with our approach, you
must stop using our digital assets and services. By using our services, you accept the terms of this privacy policy.
Further use of the services constitutes your acceptance of this privacy policy and all changes to it.
In this privacy policy you will learn:

● What data we collect
● How we collect data
● Why we collect this data
● Who we share the data with
● Cookies and Similar Technologies
● Where the data is stored
● How long the data will be kept
● How we protect the data
● How we deal with minors
● Updates or changes to the privacy policy
● Contact information

What data do we collect?
Below is an overview of the data we can collect:

● Unidentified and unidentifiable information that you provide during the registration process or that is
collected through the use of our services ("non-personal data"). Non-personal data does not allow any
conclusions to be drawn about who collected it. Non-personal information that we collect consists
primarily of technical and aggregate usage information.

● Individually identifiable information, ie all those that can be used to identify you or that could identify
you with reasonable effort (“personal data”). The personal information we collect through our services
may include information that is requested from time to time, such as names, email addresses,
addresses, phone numbers, IP addresses, and more. If we combine personal data with non-personal
data, we will treat these as personal data as long as they exist in combination.

How do we collect data?
Below are the main methods we use to collect data:

● We collect data when you use our services. So when you visit our digital assets and use services, we
can collect, record and store the usage, sessions and related information.

● We collect data that you provide to us yourself, for example when you contact us directly via a
communication channel (e.g. an email with a comment or feedback).

● We may collect data from third party sources as described below.
● We collect data that you provide to us when you log into our services via a third party provider such as

Facebook or Google.

Why do we collect this data?
We can use your data for the following purposes:

● to provide and operate our services;
● to develop, customize and improve our services;
● to respond to your feedback, inquiries and requests and offer help;
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● to analyze requirement and usage patterns;
● for other internal, statistical and research purposes;
● to improve our data security and fraud prevention capabilities;
● to investigate violations and to enforce our terms and conditions and to comply with applicable law,

regulations or government orders;
● to provide you with updates, news, promotional materials and other information related to our services.

In the case of promotional emails, you can decide for yourself whether you want to continue receiving
them. If not, just click the unsubscribe link in those emails.

Who do we share this data with?
We can pass on your data to our service providers in order to operate our services (e.g. storage of data via
third-party hosting services, provision of technical support, etc.).
We may also disclose your information in the following circumstances: (i) to investigate, detect, prevent or take
action against illegal activities or other misconduct; (ii) to establish or exercise our rights of defense; (iii) to protect
our rights, property, or personal safety, and the safety of our users or the public; (iv) in the event of a change of
control at our company or at one of our affiliated companies (by way of a merger, acquisition or purchase of
(essentially) all assets, etc.); (v) to collect, hold and / or manage your data using authorized third-party providers
(e.g. cloud service providers), insofar as this is appropriate for business purposes; (vi) to work with third parties to
improve your user experience. To avoid misunderstandings, we would like to point out that we can transfer or
pass on or otherwise use non-personal data to third parties at our own discretion.
Please note that our services enable social interactions (e.g. post content, information and comments publicly
and chat with other users). We would like to point out that any content or data that you provide in these areas can
be read, recorded and used by other people. We do not recommend posting or sharing information with others
that you do not want to make public. If you upload content to our digital assets or otherwise make it available as
part of the use of a service, this is done at your own risk. We cannot control the actions of other users or
members of the public with access to your data or content. You acknowledge and confirm that copies of your data
can still be accessed by third parties even after they have been deleted on cached and archived pages or after a
copy / storage of your content has been made.

Cookies and Similar Technologies
When you visit or access our services, we authorize third parties to use web beacons, cookies, pixel tags, scripts
and other technologies and analysis services (“tracking technologies”). These tracking technologies can enable
third parties to automatically collect your data in order to improve the navigation experience on our digital assets,
to optimize their performance and to guarantee a tailor-made user experience, as well as for security and fraud
prevention purposes.
To find out more, please read our Cookie Policy.
We will not pass on your email address or other personal data to advertising companies or advertising networks
without your consent.

Where do we store the data?
Non-personal data
Please note that our companies, as well as our trusted partners and service providers, are located around the
world. For the purposes outlined in this privacy policy, we store and process all non-personal data that we collect
in different legal systems.

Personal data
Personal data maintained, processed and stored in Hungary and to the extent necessary for the proper provision
of our services and / or required by law (as further explained below) in other jurisdictions.

How long will the data be kept?
Please note that we keep the collected data for as long as is necessary to provide our services, to comply with
our legal and contractual obligations to you, to resolve disputes and to enforce our agreements.
We can correct, supplement or delete incorrect or incomplete data at our own discretion at any time.
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How do we protect the data?
The hosting service for our digital assets provides us with the online platform through which we can offer you our
services. Your data can be stored via the data storage, databases and general applications of our hosting
provider. It stores your data on secure servers behind a firewall and offers secure HTTPS access to most areas
of its services.
Regardless of the measures and efforts taken by us and our hosting provider, we cannot and will not
guarantee the absolute protection and security of the data that you upload, publish or otherwise pass on
to us or others.
For this reason, we would like to ask you to set secure passwords and, if possible, not to provide us or others
with confidential information, the disclosure of which, in your opinion, could seriously or permanently harm you.
Since e-mail and instant messaging are not considered secure forms of communication, we also ask you not to
pass on any confidential information via any of these communication channels.

How do we deal with minors?
The services are not intended for users who have not yet reached the legal age of majority. We will not knowingly
collect information from children. If you are under the age of majority, you should not download or use the
Services or provide any information to us.
We reserve the right to request proof of age at any time so that we can verify that minors are using our services.
In the event that we become aware that a minor is using our services, we can prohibit these users from
accessing our services and block them, and we can delete all of the data we have stored about this user. If you
have reason to believe that a minor has disclosed data to us, please contact us as explained below.
We will only use your personal data for the purposes set out in the privacy policy and only if we are convinced
that:

● the use of your personal data is necessary to perform or conclude a contract (e.g. to provide you with
the services yourself or to provide customer service or technical support);

● the use of your personal data is necessary to comply with relevant legal or regulatory obligations, or
● the use of your personal data is necessary to support our legitimate business interests (provided that

this is done at all times in a manner that is proportionate and respects your data protection rights).
As an EU resident you can:

● request confirmation as to whether or not personal data relating to you is being processed and request
access to your stored personal data and certain additional information;

● request the receipt of personal data that you have provided to us in a structured, common and
machine-readable format;

● request the correction of your personal data that is stored by us;
● request the deletion of your personal data;
● object to the processing of your personal data by us;
● request the restriction of the processing of your personal data, or
● submit a complaint to a supervisory authority.

Please note, however, that these rights are not unlimited and may be subject to our own legitimate interests and
regulatory requirements. If you have general questions about the personal information we collect and how we use
it, please contact us as detailed below.
In the course of providing the services, we can transfer data across borders to affiliated companies or other third
parties and from your country / legal system to other countries / legal systems worldwide. By using the services,
you consent to the transfer of your data outside of the EEA.
If you are based in the EEA, your personal data will only be transferred to locations outside the EEA if we are
convinced that there is an adequate or comparable level of protection of personal data. We will take appropriate
steps to ensure that we have adequate contractual arrangements with our third parties to ensure that appropriate
security measures are in place so that the risk of unlawful use, alteration, deletion, loss or theft of your personal
data is minimized and that these third parties act in accordance with applicable law at all times.
California Consumer Law Rights
If you use the Services as a California resident, you may be entitled under the California Consumer Privacy Act
("CCPA") to request access to and deletion of your information.
To exercise your right to access and delete your data, please read below how to contact us.
We do not sell users' personal data for the intentions and purposes of the CCPA.
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Users of the Services who are California residents and are under the age of 18 can request and obtain the
deletion of their published content by email at the address provided in the “Contact Us” section below. These
requests must all be marked with “California Removal Request”. All requirements must include a description of
the content that you wish to be deleted and sufficient information to enable us to locate the material. We will not
accept communications that are not flagged or not properly delivered, and we may not be able to respond if you
do not provide sufficient information. Please note that your request does not ensure that the material will be
completely or completely deleted. For example, material you post may be republished or reposted by other users
or third parties.

Updates or changes to the privacy policy
We can revise this data protection guideline from time to time at our own discretion; the version published on the
website is always up-to-date (see information on the "status"). We ask you to check this data protection guideline
regularly for changes. In the event of significant changes, we will publish a notice on our website. If you continue
to use the services after being notified of changes to our website, this will be considered as your confirmation and
consent to the changes to the privacy policy and your consent to be bound by the terms of these changes.

Contact
If you have general questions about the Services or the information we collect about you and how we use it,
please contact us at:

Name: Sándor Jakubinyi
Address:
Bajor utca 4. 1.em. 6. ajtó
1155 Budapest
Hungary

Email address: info@openapp.hu

EXCLUSION CLAUSE
The information contained herein is not a substitute for legal advice and should not be relied on alone. Specific
requirements regarding legal terms and guidelines may vary from state to state and / or from legal system to legal
system. As set out in our Terms of Use, it is your responsibility to ensure that your services are permitted and that
you comply with the law that governs you.
To ensure that you fully comply with your legal obligations, we expressly recommend that you seek professional
advice so that you can better understand which requirements apply to you apply specifically.

Valid from 24th February, 2022
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