
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek          
gyűjtésére, létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön a Liveprint.hu          
weboldalt ( továbbiakban „Weboldalak”) és mobil alkalmazásait (továbbiakban 
„Alkalmazások”) használja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok         
felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait        
illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk         
kapcsolatba. 

 
KI a felelős személyes adatainak kezeléséért? 

 
Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős Knowcom Zrt. (továbbiakban         
„Társaság”) annak függvényében kerül meghatározásra, hogy Ön milyen módon         
veszi igénybe a Weboldalait és Alkalmazásait, valamint, hogy a világ mely           
részén tartózkodik. 

 
Az adatkezelésért felelős Társaság neve és elérhetősége: 
 

Knowcom Zrt. 
1032 Budapest, Bécsi út 165. 
Cg.01-10-049774 
Adószám: 26314107-2-41 
6202 '08 
Információ-technológiai szaktanácsadás  
Főtevékenység. 
Kapcsolattartó: Németh Csaba, vezérigazgató, nemeth.csaba@advertisz.hu, 
+36209342535 
 
 
MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre? 

 
Az Ön által igényelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából         
bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. 

 
Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak: 

 
∙ elérhetősége, ideértve nevét, email címét; 
∙ login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, 

jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját; 



∙ egyéni beállítások. 
 
Weboldalaink és Alkalmazásaink használatakor bizonyos adatok automatikusan       
gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti          
folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat        
tartalmazza. Ilyen adatok a következők: 

 
∙ Eszköz azonosítók, hívás állapot, hálózati hozzáférés,

tárhely információk; és 
∙ IP címek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, 

valamint webjelzők és címkék. 
GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok 

 
Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a          
Weboldalainkra vagy Alkalmazásainkra történő regisztrációt, amennyiben nem       
töltötték be a lakóhelyük szerinti országban előírt törvényes korhatárt. 

 
A gyűjtött személyes adatok kezeléséhez használt ESZKÖZÖK 

 
Alkalmazásaink és Weboldalaink használatakor egyes tevékenységekre      
vonatkozóan kellő időben értesítjük Önt, vagy beszerezzük az azokhoz történő          
hozzájárulását. Például hozzájárulást kérünk az Ön helymeghatározási adatainak        
használatához vagy push értesítések küldéséhez. Az ilyen hozzájárulást az         
Alkalmazásokon, illetve Weboldalakon keresztül, vagy az Ön eszközén        
rendelkezésre álló szabvány engedélyezési funkciói útján szerezhetjük be. 

 
Számos esetben böngészője vagy mobil készülékének platformja további        
eszközöket biztosít az Ön számára annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz           
mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos kategóriákba tartozó személyes adatokat.          
Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein rendelkezésre álló           
eszközöket. 

 
MIÉRT és HOGYAN használjuk (kezeljük) személyes adatait? 

 
Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel: 

 
A Weboldalak, Alkalmazások és Szolgáltatások Ön által igényelt        
funkcióinak 
 biztosítása céljából  

 



Amikor Weboldalainkat és Alkalmazásainkat használja, személyes adatait az Ön         
által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítása céljából használjuk fel.         
Amennyiben megkeresi ügyfélszolgálatunkat, olyan Önre vonatkozó      
információkat használunk fel, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely        
problémát vagy kérdést. 

 
Számos esetben Weboldalaink és Alkalmazásaink bizonyos funkcióinak       
használatához esetleg további adatokat vagy további hozzájárulást kell adnia a          
Társaság részére egyes adatok meghatározott módon történő felhasználása        
céljából. 

 
Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése        

és 
 támogatása céljából  

 
Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk         
folytatása céljából is felhasználjuk. A termékeink és szolgáltatásaink Ön által          
való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület         
fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak          
számunkra a műszaki és szolgáltatási problémák azonosítása, valamint        
Weboldalaink és Alkalmazásaink kezelése során. 
 
 Saját vagy mások jogainak, tulajdonának és biztonságának védelme 
céljából 

 
A Weboldalaink és Alkalmazásaink Ön által történő használatának módjára         
vonatkozó személyes adatokat a csalások, visszaélések, jogellenes felhasználás        
és Használati Feltételeink megsértésnek megakadályozása, valamint bírósági       
határozatoknak, kormányzati felszólításoknak, illetve a vonatkozó      
jogszabályoknak történő megfelelés céljából is felhasználhatjuk. 

 
 Általános kutatási és elemzési célokból  

 
A Weboldalaink, Alkalmazásaink és szolgáltatásaink látogatók által történő        
használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és        
preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel. 

 
 Egyéb célok 

 



Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk és erre          
vonatkozóan az adatgyűjtés időpontjában külön értesítést küldünk, valamint        
szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük. 

 
Adatkezelés jogalapja 

 
Az Ön személyes adatainak kezelése a Weboldalaink és Alkalmazásaink Ön által 
történő használatának módjától függően meghatározott jogalapokon történik. 

 
∙ Amennyiben Ön igénybe veszi Alkalmazásainkat, az      

adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján és bizonyos       
korlátozott körben az Önnel létrejövő szerződés teljesítése       
céljából végezzük. 

∙ Olyan egyéb jogalapra is hivatkozunk, mint például az        
üzleti vállalkozásként ahhoz fűződő jogos érdekeink, hogy       
valamely jogszabályi kötelezettséget teljesítsünk, vagy     
megvédjük az Ön létfontosságú érdekeit. 

 
Személyes adatainak MEGOSZTÁSA 

 
 Az adatok Ön által történő megosztása 

 
Weboldalaink, illetve Alkalmazásaink bizonyos funkcióinak használatakor Ön       
olyan nyilvános profilt hozhat létre, amely például tartalmazhatja az Ön          
felhasználói nevét, profil képét és szülővárosát. 

 
Személyes adatainak VÉDELME és KEZELÉSE 

 
 Titkosítás és biztonság  
 
Személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és        
szervezeti biztonsági intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és        
hitelesítési eszközöket. 

 
 Személyes adatainak megőrzése 

 
Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok        
teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok         
ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Ez általában azt jelenti, hogy           
személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön megtartja az alkalmazást. 



 
Az Ön személyes adataihoz fűződő JOGAI 

 
Ön jogosult a következőket igényelni: (i) személyes adataihoz történő         
hozzáférést; 
(ii) személyes adatainak elektronikus másolatát (hordozhatóság); (iii) személyes        
adatainak helyesbítését, amennyiben azok hiányosak vagy pontatlanok; vagy        
(iv) személyes adatainak törlését vagy azok kezelésének korlátozását a         
vonatkozó jogszabályok által meghatározott bizonyos körülmények között. A        
fenti jogok nem abszolút jellegűek. Amennyiben megszereztük az Ön         
hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását       
bármikor visszavonni. 

 
Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA 

 
A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak.         
Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat       
közzétesszük Weboldalainkon és Alkalmazásainkban. Az Ön személyes adatai        
általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes        
értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják,           
az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük.         
Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és        
folyamatosan tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen        
adatvédelmi szabályzat legutóbb 2018. májusában került módosításra. 

 
KÉRDÉSEK és visszajelzés 

 
Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül         
fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük,          
forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz vagy Adatvédelmi Tisztviselőnkhöz az alábbi       
címen: 

 
Knowcom Zrt. 

1032 Budapest, Bécsi út 165.  

Email: knowcomzrt@gmail.com 

Amennyiben adatvédelmi panasszal fordul hozzánk, annak vizsgálatára a kérdés         
kellő időben és hatékony módon történő rendezését szem előtt tartva kerül sor.            



Ön jogosult továbbá panaszt tenni az állandó lakóhelye szerinti ország illetékes           
felügyeleti hatóságánál. 


