Adatvédelmi tájékoztató
A Weboldal és a Szolgáltatás a Torrent Detective KFT tulajdona. A Torrent Detective a
hello@torrentdetective.com email címen elérhető.
Ez az Adatvédelmi Tájékoztató elmagyarázza, milyen adatokat gyűjtünk, tárolunk és
használunk a Weboldal és a Szolgáltatás Felhasználóiról. Az Adatvédelmi Tájékoztató része
az Felhasználási Feltételeknek.
Az Oldal és a Szolgáltatás felhasználásával, és különösen a Szolgáltatás használatával Ön
elfogadja a jelenlegi Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.
A Weboldalt és a Szolgáltatást a Torrent Detective Kft. (“Torrent Detective”, “Mi”, Miénk”)
biztosítja, mely cég a Magyar törvények szerint került bejegyzésre a 9022 Győr, Szent István
út 16. a. ép. fszt. 2. székhelyen.
Személyes Adat
Az olyan adatot, amely alkalmas egy személlyel való kapcsolatteremtésre vagy a személy
beazonosítására, személyes adatnak tekintjük.
A Weboldal felhasználóiról külsős szolgáltatók segítségével gyűjtünk adatokat - részletek a
Süti Szabályzatban.
A Szolgáltatás Felhasználóiról szintén gyűjtünk adatokat. Ezen adatok megszerzése feltétele
annak, hogy a Szolgáltatás működni tudjon, és csupán a Felhasználók beleegyezésével
történik adatgyűjtés. Ezen adatok a következők:











Cégnév
Kapcsolattartó teljes neve
Kapcsolattartó email címe
Szerzők és kiadványok listája a Felhasználótól
Vásárlások (a Torrent Detective felé)
A kapcsolattartó telefonszáma
A cég adószáma
A cég fizikai címe
Bejelentkezések a Szolgáltatásba
Számlák (a Torrent Detective-től)

A Weboldal felhasználásával egyes információk automatikusan begyűjtésre kerülnek - a
részleteket a Süti Szabályzatban találja.
Kifejezetten a Szolgáltatás megvalósítása érdekében gyűjtött adatok
Annak érdekében, hogy a Szolgáltatás megvalósulhasson, nem-személyes adatokat
gyűjtünk Torrent oldalak felhasználókról.
Minden adat, melyet a Szolgáltatás megvalósításának érdekében gyűjtünk Torrent oldalak
felhasználóiról kizárólag technikai adat, semmilyen esetben nem személyes adat.

Abban az esetben, ha a Felhasználó a Szolgáltatás http://app.torrentdetective.com/reportinfringement részét használja, a Felhasználótól a következőkre van szükségünk:










A kapcsolattartó teljes neve
A kapcsolattartó email címe
Az online tartalom jogos tulajdonosának teljes neve
A jogsértő tartalom és az eredeti tartalom leírása
A jogsértő tartalom “helye”
Annak megerősítése, hogy a Bejelentő jóhiszeműen jár el, és a szóban forgó tartalom
valóban jogsértően lett elérhető
A DMCA törvény 512(f) szekciójának megfelelően a Felhasználó felelősségre
vonható bármely keletkezett kár vagy anyagi kár tekintetében, amennyiben hamis
információval szolgált.
Nyilatkozat a felhasználó részéről, miszerint a megfelelő felhatalmazással
rendelkezik, hogy a jogsértő tartalom ügyében a tartalom tulajdonosaként vagy annak
nevében járjon el.

A gyűjtött információk felhasználása
A fent részletezett, a Szolgáltatás során begyűjtött technikai információkat biztosítjuk a
Szolgáltatás Felhasználói számára annak érdekében, hogy a Szolgáltatást teljesítsük.
Bármely személyes adat, melyet a Felhasználóktól elkérünk kizárólag a lenti okokkal kerül
felhasználásra:







A Szolgáltatás biztosítása érdekében
A Felhasználókkal való kapcsolattartás érdekében
A Szolgáltatással vagy a Weboldallal kapcsolatos frissítések közlése a Felhasználók
felé
Figyelmeztetések és rendszer emailek küldése a Felhasználók számára
A Felhasználók Fizetésének feldolgozására, vagy esetleges visszaélések jelentése
Promóciós vagy marketing tematikájú tartalom küldése a Felhasználók számára

A gyűjtött információk megosztása
Időnként szükséges bizonyos információk megosztása harmadik felekkel DMCA eltávolítási
eljárások esetén. Ilyen lehet pl: a weboldal hostok vagy egyéb webes szolgáltatók
kapcsolattartási adatai.
A Torrent Detective csak abban az esetben ad ki személyes adatot harmadik felek számára
DMCA eltávolítási eljárások esetén, ha:




A Torrent Detective egyértelmű és kifejezett engedéllyel rendelkezik az adat
tulajdonosától annak kiadására;
Ha az adat kiadása szükséges a Szolgáltatás megvalósításához;
A szóban forgó személy bármikor visszavonhatja abbéli engedélyét, hogy az adatait
harmadik felekkel osszuk meg.

Az Ön lehetőségei
A Szolgáltatás minden Felhasználója bármikor véglegesen törölheti a Szolgáltatásban
létrehozott fiókját. Ebben az esetben a Felhasználó minden adata - ideértve a személyes
adatokat is - törlésre kerül.

Minden regisztrált Felhasználó bármikor megváltoztathatja az regisztrációkor megadott
adatait, vagy kérheti azok törlését email útján.
Adatbiztonság
Az adatbiztonság kérdését nagy fókusszal és hozzáértéssel kezeljük - az Ön
adatbiztonságát is ideértve. A Szolgáltatásnak maga a lényege az adatbiztonság. A
megszerzett adatok biztonságára is nagy hangsúly fektetünk - legyen ez akár a Felhasználó
adata, vagy olyan adat, melyet a Torrent Detective a Szolgáltatás működtetése közben
szerez.
Kompatibilitás
Elkötelezettek vagyunk a GDPR adatvédelmi törvény betartása mellett. Ez az Adatvédelmi
Tájékoztató, illetve a házon belüli Adatvédelmi Tájékoztató (alkalmazottakkal megosztva) is
naprakész a GDPR tekintetében. A Torrent Detective csapata is megfelelően képzett
adatvédelem és GDPR tekintetben.
Célunk, hogy megóvjuk adatait az illegális terjesztéstől, és mindezt úgy tesszük, hogy az
adatvédelmi szabályozásokat maximálisan betartjuk.
Változtatások
Bármikor, ha lényeges változás történik ebben az Adatvédelmi Tájékoztatóban megfelelő
tájékoztatást közlünk Szolgáltatáson belüli figyelmeztetések vagy emailek formájában.
Esetenként előre közöljük a változtatásokat, és a Szolgáltatás folytatólagos használata
egyenértékű az Ön beleegyezésével a változtatásokba. Ezért kérjük, figyelmesen olvassa el
az összes ilyen témájú figyelmeztetést.
Abban az esetben, ha nem szeretné folytatni a Szolgáltatás használatát egy változtatás után,
visszavonhatja regisztrációját a Felhasználási Feltételekben leírtak szerint.
Google Analytics és egyéb sütik
A Weboldal böngészése folyamán a Google Analytics szolgáltatásai révén adatokat gyűjtünk
és dolgozunk fel a Weboldalon töltött aktivitásáról annak érdekében, hogy jobban megértsük
az oldal felhasználási szokásait, ezáltal minél jobb felhasználó élményt illetve szolgáltatást
tudjunk nyújtani.
Kérjük olvassa el a Google adatvédelmi tájékoztatóját arról, hogy használ a Google adatokat
a weboldal látogatóiról.
További sütik felhasználásáról kérjük olvassa el Süti Szabályzatunkat.

Süti Szabályzat
Ez a Süti Szabályzat az Adatvédelmi Tájékoztatónk részét képezi. Ahogy rengeteg más
weboldal, mi is sütiket használunk annak érdekében, hogy megértsük a Weboldal illetve a
Szolgáltatás felhasználóit, hogy ezáltal minél jobb felhasználó élményt illetve szolgáltatást
tudjunk nyújtani. Ezzel a Süti Szabályzattal érthető és egyértelmű tájékoztatást
szándékozunk nyújtani arról, milyen sütiket használ a weboldal.
Mik azok a sütik?

A sütik kis adatfileok, melyeket a böngészés során a böngészésre használt eszközre
továbbít a weboldal. A sütik információkat tartalmaznak az Ön beállításairól, preferenciáiról
és általános felhasználási szokásairól. A sütik lehetővé teszik a böngészőjének, hogy a
weboldal “felismerje” önt egy későbbi látogatás folyamán.
Milyen sütiket használunk?
Minden részletet megtalál a Weboldalon használt sütikről az alábbi táblázatban:
Cookie

Function

Time period (deletion)

ts_cookie

cookie settings

1 year

XSRF-TOKEN

Security token

Session

torrentdetective_session

Session id

Session

__cfduid

User identifer

1 year

Süti beállítások megváltoztatása: a böngésző süti beállításai általában a “beállítások” vagy
“preferenciák” menüpont alatt található. Ezen beállítások megértéséhez az alábbi linkek
hasznosnak bizonyulhatnak. Használhatja a böngésző “segítség” menüpontját is további
részletekért.





Internet Explorer süti beállítások
Firefox süti beállítások
Chrome süti beállítások
Safari süti beállítások

Beleegyezés és tiltás
Amennyiben úgy dönt, hogy a Weboldalt illetve a szolgáltatást a sütik
blokkolása/hatástalanítása nélkül használja, ez a beleegyezését jelenti abba, hogy a Süti
Szabályzatban és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelhetjük adatait.
Amennyiben nem egyezik bele a sütik használatába, kérjük blokkolja vagy hatástalanítsa
őket a rendelkezésre álló lehetőségekkel.
Letilthat minden süti általi vagy hasonló technológiával történő adatgyűjtést. A
böngészője/eszköze beállításai között is letilthatja ezeket, vagy használhat valamilyen
blokkoló szoftvert. Kérjük vegye figyelembe, hogy a sütik használata fontos a Weboldal
illetve a Szolgáltatás egyes funkciónak betöltésében, így ha blokkolja azokat, a Torrent
Detective egyes funkció lehet, hogy nem állnak majd rendelkezésre.

