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I.

Feltételek elfogadása

A jelen Felhasználási Feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek Ön
között, akár személyesen, akár egy szervezet nevében (Továbbiakban: „Ön”) és a Switch
Developer Kft. között (Továbbiakban: „Vállalat”, „mi”,) a switchapplication.com webhely,
valamint bármely más, a Vállalathoz kapcsolódó médiaforma, médiacsatorna, mobil
weboldal vagy mobilalkalmazáshoz való hozzáféréséről és használatáról (Együttesen: a
„Webhely”). Ön elfogadja, hogy a Webhely elérése előtt elolvasta, megértette és
beleegyezett a Felhasználási Feltételekbe. Ha nem ért egyet a jelen Felhasználási
Feltételekkel, akkor kifejezetten tilos Ön számára a Webhely használata, és azonnal le kell
állítania a használatát.
A weboldalon időről időre felkerülő kiegészítő feltételeket vagy dokumentumokat ezennel
kifejezetten hivatkozásként beépítjük. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint
bármikor és bármilyen okból módosítsuk a jelen Felhasználási Feltételeket. Értesíteni fogjuk
minden változásról a jelen Felhasználási Feltételek „Utoljára frissítve” dátumának
frissítésével, illetve Ön lemond arról jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést
kapjon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a felhasználási
feltételeket és értesüljön a frissítésekről. A felülvizsgált Felhasználási Feltételek közzétételét
követően Ön folytathatja a webhely használatát és mi úgy tekintjük, hogy tudomásul vette és
elfogadta a módosított Felhasználási Feltételek változását.
A Webhelyen nyújtott információkat mi nem arra terveztük, hogy azokat bármely ország
vagy bármely joghatóság területén bármely személy vagy szervezet terjessze vagy
felhasználhassa azokban az országokban, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás ellentétes
lenne a törvényekkel vagy rendeletekkel, vagy amelyek az ilyen joghatóságon vagy országon
belül bármilyen regisztrációs követelményt támasztanak ránk. Ennek megfelelően azok a
személyek, akik úgy döntenek, hogy más oldalról lépnek be a Webhelyre, ezt saját
felelősségükre és kezdeményezésükre teszik.
A Weboldal legalább 18 éves felhasználók számára készült. 18 év alatti személyek nem
használhatják vagy regisztrálhatják magukat a Weboldalon.

II.

Szellemi tulajdonjogok

A Webhely a saját tulajdonunk, az összes forráskód, adatbázis, funkció, szoftver,
weboldalterv, hang, video, szöveg, fénykép és grafika a Webhelyen (együttesen a
„Tartalom”) és a védjegyek, a bennük található szolgáltatási védjegyek és logók (a
továbbiakban: „Jelölések”) tulajdonunkban vannak vagy ellenőrzése alatt állunk. A tartalmat
és a jelzéseket az oldalon kizárólag tájékoztatásul és személyes használatra kínáljuk. A jelen
Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetektől eltekintve a Webhely
egyetlen része, Tartalma és Jelölése nem másolható, reprodukálható, összesíthető, újra
közölhető. Feltéve, hogy jogosult vagy használni a Weboldalt, korlátozott licencet kapsz a
Webhely elérésére és használatára, valamint a Tartalom bármely olyan részének letöltésére
vagy kinyomtatására, amelyhez kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáshoz
jutottál hozzá. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet nem adtunk meg Önnek a
Weboldalon, a Tartalomon és a Jelzéseken.

III.

Felhasználói képviselet

A Webhely használatával Ön képviseli és szavatolja, hogy;
(1) Az Ön által benyújtott minden regisztrációs információ igaz, pontos, aktuális és teljes;
(2) Fenntartja az ilyen információk pontosságát és szükség esetén haladéktalanul frissíti az
ilyen regisztrációs információkat;
(3) Cselekvőképes, és vállalja, hogy betartja a jelen Felhasználási feltételeket;
(4) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakik;
(5) Ön nem fog hozzáférni a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár
boton, szkripten keresztül, akár más módon;
(6) nem használja a Weboldalt törvénytelen vagy jogosulatlan célokra;
(7) a Webhely használata nem sérti az alkalmazandó törvényeket vagy szabályozásokat
Ha valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információt közöl, akkor jogunk van
felfüggeszteni vagy megszüntetni a fiókját, és megtagadjuk a Webhely (vagy annak bármely
részének) jelenlegi vagy jövőbeni használatát.

IV.

Tiltott tevékenységek

A Webhely nem használható semmilyen kereskedelmi céllal, kivéve azokat, amelyeket mi
kifejezetten jóváhagytunk.
A Webhely felhasználójaként vállalja, hogy nem:
1. Szerez szisztematikusan, nem állít össze, nem tesz közzé közvetve vagy közvetlenül adatot
vagy más tartalmat a Webhelyről írásbeli engedély nélkül.
2. Csal vagy vezet félre minket és más felhasználókat, különösen minden olyan kísérlet során,
amely bizalmas fiókadatok, például felhasználói jelszavak megismerésére irányul.
3. Avatkozik bele a Webhely biztonsággal kapcsolatos szolgáltatásaiba, beleértve azokat a
szolgáltatásokat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát
vagy másolását, vagy kikényszerítik a Webhely és/vagy az abban található Tartalom
használatának korlátozásait.
4. Becsmérel, nem rontja vagy más módon károsít minket és/vagy az oldalt.
5. Használja fel A Webhelyről szerzett bármilyen információt más személy zaklatására,
bántalmazására vagy kártételére.
6. Használja helytelenül támogatási szolgáltatásainkat.
7. Használja a Weboldalt a vonatkozó törvényi előírásokkal összeegyeztethetetlen módon.
8. Használja a Weboldalt áruk és szolgáltatások reklámozására vagy felajánlására az
engedélyünk nélkül.
9. Vesz részt a Webhely jogosulatlan kialakításában vagy linkelésében.
10. Tölt fel vagy továbbít (vagy próbál feltölteni vagy továbbítani) vírusokat, trójai falovakat
vagy más anyagokat, amelyek megzavarják a Weboldal zavartalan használatát.
12. Törli a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi megjegyzéseket bármely Tartalomból.
13. Kísérli meg egy másik felhasználó vagy személy megszemélyesítését vagy egy másik
felhasználó felhasználónevének használatát.
14. Adja el vagy más módon adja át a profilját.
15. Avatkozik bele, zavarja meg vagy indokolatlan terhet ró a Webhelyre vagy a Webhelyhez
kapcsolódó hálózatokra vagy szolgáltatásokra.
16. Zaklatja vagy fenyegeti alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Webhely bármely
részét biztosítja Önnek.

17. Kísérli megkerülni a Webhely minden olyan intézkedését, amelynek célja a Webhelyhez
vagy annak bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.
18. Másolja vagy adaptálja a Webhely szoftverét, beleértve, de nem kizárólag, a Flash, PHP,
HTML, JavaScript vagy más kódokat.
19. Próbálja megfejteni, szétszerelni vagy visszafejteni a Webhely bármely részét tartalmazó,
vagy bármilyen módon alkotó szoftvert.
20. Használjon vásárlói ügynököt a webhelyen történő vásárlásokhoz.
21. Kísérli meg a Webhelyt jogosulatlanul felhasználni, ideértve a felhasználók
felhasználóneveinek és / vagy e-mail címeinek gyűjtését elektronikus vagy más módon
kéretlen e-mailek küldése vagy felhasználói fiókok létrehozása céljából automatizált módon
vagy hamis személyazonossággal.
22. Használja a Webhelyet ahhoz, hogy versenyezzen velünk, illetve nem használja fel a
Tartalmat bevételtermelő tevékenységre vagy kereskedelmi vállalkozásra.

V.

Regisztráció

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Webhelyen. Ön vállalja, hogy a jelszavát bizalmasan
kezeli, és felelős lesz fiókja teljes használatáért. Fenntartjuk a jogot az Ön által kiválasztott
felhasználónév eltávolítására, visszaszerzésére vagy megváltoztatására, ha megállapítjuk,
hogy az ilyen felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy egyéb módon kifogásolható.

VI.

Felhasználó által létrehozott hozzájárulások

A Weboldal nem kínálja fel a felhasználókat tartalom beküldésére vagy közzétételére.
Lehetőséget nyújthatunk Önnek arra, hogy tartalmat és anyagokat hozzon létre, küldjön be,
tegyen közzé, jelenítsen meg, terjesszen vagy sugározzon nekünk vagy a Webhelyen,
ideértve, de nem kizárólag, a szövegeket, írásokat, videókat, hangokat, fényképeket,
grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat vagy személyes adatok vagy más anyagok
(együttesen: „Hozzájárulás”). A hozzászólásokat a webhely más felhasználói és harmadik
felek webhelyei is megtekinthetik. A továbbított hozzájárulásokat a Webhely adatvédelmi
irányelveinek megfelelően kezelhetjük. Bármely Hozzájárulás létrehozásakor vagy elérhetővé
tételével ezzel kijelenti és szavatolja, hogy:

1. A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy
előadása, valamint a hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sért tulajdonjogot, beleértve,
de nem kizárólag, a szerzői jogokat, a szabadalmat, a védjegyet, az üzleti titkot vagy az
erkölcsi jogokat.
2. Ön a hozzájárulása megegyezik minden egyes azonosítható személy írásos
beleegyezésével, kiadásával és/vagy engedéllyel rendelkezik, hogy minden egyes
azonosítható személy nevét vagy hasonlatosságát felhasználja a hozzájárulásainak
felvételéhez és felhasználásához az általa tervezett módon a Webhely és a jelen
Felhasználási Feltételekben foglaltakban.
3. Az Ön hozzájárulása nem hamis, pontatlan vagy félrevezető.
4. Az Ön közreműködése nem kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, piramis
séma, lánclevél, spam vagy más jellegű megkeresés.
5. Az Ön közreműködése nem obszcén, szemtelen, mocskos, zaklató, becsületsértő,
rágalmazó vagy egyéb módon objektív (általunk meghatározott).
6. Az Ön hozzászólásaival senkit nem tesz nevetségessé, nem gúnyolódik, becsmérel, nem
félemlít meg és nem bántalmaznak.
7. Hozzászólásait nem arra használja, hogy más személyeket zaklasson vagy fenyegessenek
(e fogalmak jogi értelmében), és hogy bizonyos személyekkel vagy embercsoportokkal
szembeni erőszakot hirdessenek.
8. Az Ön hozzájárulásai nem sértenek semmilyen alkalmazandó törvényt, rendeletet vagy
szabályt.
9. Az Ön hozzájárulásai nem sértik harmadik fél magánéletével vagy nyilvánosságával
kapcsolatos jogait.
10. Az Ön hozzászólásai nem tartalmaznak olyan anyagot, amely személyes adatokat kér 18
éven aluliaktól, vagy szexuális vagy erőszakos módon kizsákmányolja a 18 év alatti
személyeket.
11. Hozzászólásai nem tartalmaznak sértő megjegyzéseket, amelyek a fajhoz, a nemzeti
származáshoz, a nemhez, a szexuális preferenciákhoz vagy a fizikai fogyatékossághoz
kapcsolódnak.
12. Az Ön hozzájárulásai nem sértik más és nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a
jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését, vagy bármely vonatkozó törvényt
vagy rendeletet.

VII.

Hozzájárulási licenc

Ön és a Webhely megállapodik abban, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk, feldolgozhatunk és
felhasználhatunk minden olyan információt és személyes adatot, amelyet Ön az Adatvédelmi
irányelvek feltételeinek és az Ön döntéseinek (beleértve a beállításokat) is biztosít.
Javaslatok vagy egyéb visszajelzések benyújtásával a Webhellyel elfogadja, hogy az ilyen
visszajelzéseket bármilyen célra felhasználhatjuk és megoszthatjuk Önnek kártérítés nélkül.
Nem állítunk tulajdonjogot a hozzájárulásai felett. Ön fenntartja az összes Hozzájárulás teljes
tulajdonjogát és a Hozzájárulásaihoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat vagy egyéb
tulajdonosi jogokat. Nem vagyunk felelősek semmilyen nyilatkozatért vagy reprezentációért
az Ön hozzájárulásaiban, amelyet Ön a webhely bármely területén nyújtott. Kizárólag Ön
felel a Webhelyhez való hozzájárulásáért, és kifejezetten vállalja, hogy mentesít minket
minden felelősség alól, és tartózkodik minden, a Hozzájárulásaival szemben ellenünk indított
jogi lépéstől.

VIII.

Irányelvek a véleményekhez

Lehet, hogy a webhelyen olyan területeket biztosítunk Önnek, ahol véleményeket vagy
értékeléseket adhat. Vélemény közzétételekor meg kell felelnie a következő kritériumoknak:
(1) közvetlen tapasztalattal kell rendelkeznie a felülvizsgálandó személlyel / szervezettel
kapcsolatban; (2) Az Ön véleménye nem tartalmazhat sértő trágárságot vagy rasszista, sértő
megnyilvánulást, gyűlöletkeltést; (3) Az Ön véleménye nem tartalmazhat megkülönböztető
hivatkozásokat vallás, faj, nem, nemzeti származás, életkor, családi állapot, szexuális
irányultság vagy fogyatékosság alapján; (4) Ön véleménye nem tartalmazhat illegális
tevékenységre való hivatkozásokat; (5) Ön nem állhat kapcsolatban a versenytársakkal, ha
negatív véleményeket tesz közzé; (6) Önnek nem szabad következtetéseket levonnia a
magatartás jogszerűségéről; (7) Ön nem tehet fel hamis vagy félrevezető állításokat; (8) Ön
nem szervezhet olyan kampányt, amely arra ösztönöz másokat, hogy pozitív vagy negatív
véleményeket tegyenek közzé.

A véleményeket saját belátásunk szerint elfogadhatjuk, elutasíthatjuk vagy eltávolíthatjuk.
Egyáltalán nem vagyunk kötelesek áttekinteni vagy törölni a véleményeket, még akkor sem,

ha valaki kifogásolhatónak vagy pontatlannak tartja. A véleményeket nem támogatjuk, és
nem feltétlenül jelentik véleményünket bármely leányvállalatunk vagy partnerünk
véleményéről. Nem vállalunk felelősséget semmilyen felülvizsgálatért, illetve bármely
felülvizsgálatból eredő követelésért, kötelezettségért vagy veszteségért. Vélemény
közzétételével ezennel örökös, nem kizárólagos, világszerte jogdíjmentes, teljes mértékben
fizetett, átruházható és tovább engedélyezhető jogot és licencet ad Ön a mi számunkra a
Tartalommal kapcsolatos összes tartalom sokszorosítására, módosítására, fordítására,
megjelenítésére, előadására és / vagy terjesztésére vélemények.

IX.

Mobilalkalmazási licenc

Ha mobilalkalmazáson keresztül jut el a Webhelyhez, akkor visszavonható, nem kizárólagos,
nem átruházható, korlátozott jogot biztosítunk a mobilalkalmazás telepítésére és
használatára az Ön tulajdonában lévő és által ellenőrzött vezeték nélküli elektronikus
eszközökön, valamint a mobilalkalmazáshoz való hozzáféréshez és használatához. ilyen
eszközökön, szigorúan a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt mobilalkalmazási licenc
feltételeinek megfelelően. Nem szabad: (1) visszafejteni, szétszerelni, megkísérelni levezetni
az alkalmazást; (2) bármilyen módosítást, adaptációt, fejlesztést, fordítást vagy származékos
munkát végez az alkalmazásból; (3) megsérti az alkalmazáshoz való hozzáférésével vagy
használatával kapcsolatos bármely vonatkozó törvényt, szabályt vagy előírást; (4)
eltávolítania, megváltoztatnia vagy elhomályosítania minden általunk vagy az alkalmazás
licencadója által közzétett tulajdonjogi közleményt (beleértve a szerzői jogi vagy védjeggyel
kapcsolatos értesítéseket); (5) az alkalmazást bevételtermelő tevékenységre, kereskedelmi
vállalkozásra vagy más célra használni, amelyre nem tervezték vagy szánták; (6) az
alkalmazást elérhetővé tenni egy hálózaton vagy más olyan környezeten keresztül, amely
lehetővé teszi több eszköz vagy felhasználó hozzáférését vagy használatát egyidejűleg; (7) az
alkalmazást olyan termék, szolgáltatás vagy szoftver létrehozására használnia, amely
közvetlenül vagy közvetve versenyképes vagy bármilyen módon helyettesíti az alkalmazást;
(8) használnia az alkalmazást automatizált lekérdezések küldésére bármely weboldalra vagy
kéretlen kereskedelmi e-mailek küldésére.

X.

Apple és Android készülékek

A következő feltételek érvényesek, amikor az Apple Store-ból vagy a Google Playből
(együttesen „App Distributor”) beszerzett mobilalkalmazást használja a Webhely eléréséhez:
(1) a mobilalkalmazásunkra Önnek adott licenc egy nem átruházható licenc az alkalmazás
használatára olyan eszközön, amely az Apple IOS vagy Android operációs rendszereket
használja, adott esetben és a vonatkozó App Distributor szolgáltatási feltételeiben
meghatározott használati szabályokkal összhangban; (2) mi vagyunk felelősek a
mobilalkalmazással kapcsolatos karbantartási és támogatási szolgáltatások nyújtásáért, a
jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeiben
meghatározottak szerint, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok másként előírják.
A forgalmazónak semmilyen kötelezettsége nincs karbantartási és támogatási szolgáltatás
nyújtására a mobil alkalmazással kapcsolatban; (3) Abban az esetben, ha a mobilalkalmazás
nem felel meg a vonatkozó szavatosságnak, értesítheti az alkalmazást forgalmazó vállalatot
és az alkalmazás forgalmazója annak feltételeinek és irányelveinek megfelelően
visszatérítheti a vételárat, ha van ilyen, a mobilalkalmazás és a megengedett legnagyobb
mértékben az alkalmazandó törvények szerint. Alkalmazás forgalmazójának semmilyen más
garanciális kötelezettsége nincs a mobilalkalmazással kapcsolatban; (4) Ön képviseli és
szavatolja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, amelyre az Egyesült Államok
kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az amerikai kormány „terrorizmust
támogató” országnak nevezett ki, és (ii) nem szerepel a listán az Egyesült Államok
kormányának tiltott vagy korlátozott felek listáján;
(5) a mobilalkalmazás használatakor be kell tartania a vonatkozó, harmadik féltől származó
szerződési feltételeket, például, ha rendelkezik VoIP-alkalmazással, akkor a mobilalkalmazás
használata során nem sértheti vezeték nélküli adatszolgáltatási szerződésüket; (6) tudomásul
veszi és elfogadja, hogy az alkalmazást forgalmazók harmadik felek kedvezményezettjei a
jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeinek, és hogy
minden alkalmazás forgalmazónak joga lesz (és úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a jog)
érvényesíteni a jelen Felhasználási Feltételekben szereplő mobilalkalmazási licenc feltételeit
Ön és harmadik fél kedvezményezettje ellen.

XI.

Beadványok

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által számunkra átadott bármilyen kérdés,
észrevétel, javaslat, ötlet, visszajelzés vagy egyéb információ a Webhellyel (’’ Beküldés ’’)
nem bizalmas és egyedüli tulajdonunkká válik. Kizárólagos jogokkal rendelkezünk, ideértve
az összes szellemi tulajdonjogot, és jogosultak vagyunk e Beadványok korlátlan
felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes, kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön
tudomásulvétele vagy kártérítése nélkül. Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen
beküldések esetén, és ezúton garantálja, hogy az ilyen beadványok eredetiek, vagy hogy joga
van ilyen beadványokat benyújtani. Ön elfogadja, hogy az Ön beadványaiban szereplő
bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy visszaélése miatt nem lehet
keresetet benyújtani velünk szemben.

XII.

Harmadik fél webhelye és tartalma

A webhely tartalmazhat (vagy a webhelyen keresztül elküldhet) linkeket más webhelyekre
(„Harmadik fél weboldalai”), valamint cikkeket, fényképeket, szövegeket, grafikákat,
képeket, terveket, zenét, hangot, videót, információkat, alkalmazásokat, szoftverek és egyéb
tartalmak vagy elemek, amelyek harmadik felekhez tartoznak vagy harmadik felektől
származnak („Harmadik felek tartalma”). Az ilyen harmadik felek webhelyeit és harmadik
felek tartalmát nem vizsgáljuk, nem figyeljük és nem ellenőrizzük a pontosságukat,
megfelelőségük vagy teljességük szempontjából, és nem vagyunk felelősek semmilyen
harmadik fél webhelyért, amelyet a webhelyen keresztül elérünk, vagy bármely harmadik
féltől származó, elérhető tartalomhoz a Webhelyen keresztül vagy a webhelyről telepítve,
ideértve a harmadik fél webhelyeinek vagy a harmadik fél tartalmának tartalmát,
pontosságát, sértő képességét, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy
egyéb irányelveit. Bármely harmadik fél weboldalának vagy bármely harmadik félnek a
felvétele, linkelés vagy használatuk engedélyezése vagy telepítése nem jelenti azt, hogy azt
jóváhagynánk. Ha úgy dönt, hogy elhagyja a Weboldalt, és belép a harmadik fél webhelyeire,
vagy bármilyen harmadik féltől származó tartalmat használ vagy telepít, akkor ezt saját
felelősségére teszi, és tudnia kell, hogy a jelen Felhasználási Feltételek már nem érvényesek.
Tekintse át a vonatkozó feltételeket és szabályzatokat beleértve minden olyan webhely
adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatát, amelyre a webhelyről navigál, vagy a webhelyről
használt vagy telepített alkalmazásokra vonatkozik. A harmadik fél weboldalain keresztül

történő vásárlások más weboldalakon és vállalatokon keresztül történnek, és semmilyen
felelősséget nem vállalunk az olyan vásárlásokkal kapcsolatban, amelyek kizárólag Ön és a
vonatkozó harmadik fél között vannak. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem
támogatjuk a harmadik felek webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön
ártalmatlannak tart minket az ilyen termékek és szolgáltatások vásárlása által okozott
károktól. Ezenkívül ártalmatlannak tart minket az Ön által elszenvedett veszteségektől vagy
az Ön által okozott károktól, amelyek bármilyen harmadik féltől származó tartalommal vagy
bármilyen harmadik fél webhelyeivel való kapcsolattartással kapcsolatosak.

XIII.

Helykezelés

Fenntartjuk a jogot, de nem a kötelezettséget, hogy: (1) figyeljük a Weboldalt a jelen
Felhasználási Feltételek megsértése miatt; (2) megfelelő jogi lépéseket teszünk bárki ellen,
aki - saját belátásunk szerint - megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket,
beleértve korlátozás nélkül az ilyen felhasználó bejelentését a bűnüldöző hatóságok felé; (3)
saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadhatjuk, korlátozhatjuk
hozzáférhetőségét vagy letilthatjuk (a technológiailag megvalósítható mértékben) bármely
Közreműködését vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül
értesítést vagy felelősséget vállalva, hogy eltávolítunk a Webhelyről, vagy egyéb módon
letiltunk minden olyan fájlt és tartalmat, amely túl nagy méretű, vagy bármilyen módon
megterhelő a rendszerünk számára.

XIV.

Adatvédelmi irányelvek

Törődünk az adatvédelemmel és a biztonsággal. A Webhely használatával elfogadja, hogy a
Weboldalon közzétett Adatvédelmi irányelveink betartják ezeket a Felhasználási
Feltételeket. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldal magyarországi üzemeltetésű.
Ha a világ bármely más régiójáról hozzáfér a Weboldalhoz a személyes adatok gyűjtését,
felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát szabályozó törvényekkel vagy egyéb
követelményekkel, amelyek eltérnek a magyarországi hatályos törvényektől, akkor a
Webhely folyamatos használatával továbbítja adatait Magyarországra és ezzel vállalja, hogy
adatait Magyarországra továbbítják és feldolgozzák.

XV.

Határidő és felmondás

Jelen Felhasználási Feltételek érvényben maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. A jelen
felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek korlátozása nélkül fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, értesítés és felelősség nélkül - bármely okból vagy bármilyen okból
megtagadjuk a Webhelyhez való hozzáférést és annak használatát (beleértve bizonyos IPcímek blokkolását is). Saját belátásunk szerint figyelmeztetés nélkül bármikor
megszüntethetjük a webhely használatát vagy részvételét, vagy bármikor törölhetjük a
fiókját és az Ön által közzétett tartalmat vagy információt. Ha bármilyen okból
megszüntetjük vagy felfüggesztjük fiókját, akkor tilos regisztrálnia és új fiókot létrehoznia a
nevén, hamis vagy kölcsönvett néven vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön
esetleg harmadik fél nevében jár el. Fiókjának megszüntetése vagy felfüggesztése mellett
fenntartjuk a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére, beleértve korlátozás nélkül polgári,
büntetőjogi és bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

XVI.

Módosítások és megszakítások

Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldal tartalmát bármikor vagy bármilyen okból saját
belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk.
Semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Weboldalunkon található információk
frissítésére. Fenntartjuk azt a jogot is, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsuk
vagy megszüntessük a Webhely egészét vagy egy részét. Nem vagyunk felelősek Önért vagy
harmadik félért a Webhely bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy
megszüntetéséért. Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely mindig elérhető lesz. Hardveres,
szoftveres vagy egyéb problémákat tapasztalhatunk, vagy szükségünk lehet a Webhelyhez
kapcsolódó karbantartásra, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, az Ön értesítése nélkül
megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, leállítsuk vagy más módon
módosítsuk a Webhelyet. Ön egyetért azzal, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk
minden olyan veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amelyet az Ön leállása vagy a
webhely leállítása alatt bekövetkező képtelensége okozott, ha nem tud hozzáférni a
Webhelyhez.

XVII.

Irányadó jog

Ezeket a feltételeket a magyar törvények alapján értelmezett bármelyik szabályozza, és az
Egyesült Nemzetek Nemzetközi Árukereskedelmi Egyezményének használata kifejezetten
kizárt. Ha szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor a lakóhelye
szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései által biztosított védelmet is élvez.
Switch Developer Kft. és Ön beleegyeznek abba, hogy igénybe veszik a hevesi bíróságok
joghatóságát, ami azt jelenti, hogy igényt terjeszthet fogyasztóvédelmi jogainak védelmére a
jelen Felhasználási Feltételek tekintetében Magyarországon vagy abban az EU-országban,
amelyben lakik.

XVIII. Vitarendezés

i.

Informális tárgyalások

A jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos bármely vita vagy követelés (mindegyik „vita”
és együttesen: „viták”) feloldásának felgyorsítása és az ön vagy mi (egyénileg, egy „fél” és
együttesen) által előidézett költségek ellenőrzése, a „Felek”), a Felek megállapodnak abban,
hogy először a választottbírósági eljárás megkezdése előtt legalább harminc (30) napon
keresztül próbálnak informálisan tárgyalni és vitatni (kivéve az alább kifejezetten ismert
vitákat). Az ilyen informális tárgyalások az egyik Fél írásbeli értesítésével kezdődnek a másik
Fél felé.

ii.

Kötelező választottbíráskodás

A jelen Szerződő Felek közötti kapcsolatból eredő vitákat egy választottbíró határozza meg,
akit az Európai Választottbíróság Strasbourgban székhellyel rendelkező Európai
Választottbírósági Központjának választottbírósági és belső szabályainak megfelelően
választanak meg, és amelyek a választottbírósági kérelem benyújtásának időpontjában
hatályosak, ha benyújtják őket, és amelyeknek e záradék elfogadását jelenti. A
választottbíróság székhelye Budapest, Magyarország. Az eljárás nyelve magyar. Az anyagi jog
szabályai a magyar jog.

iii.

Korlátozások

A Felek megállapodnak abban, hogy bármely választottbírósági eljárás a Felek közötti
különálló vitára korlátozódik. A törvény által megengedett teljes mértékben: a) semmilyen
választottbírósági eljárás nem vonható be más eljárásba; (b) nincs joga vagy felhatalmazása
arra, hogy bármely vitát csoportos kereset alapján rendezzenek, vagy csoportos kereseti
eljárásokat alkalmazzanak; és (c) nincs joga vagy felhatalmazása arra, hogy a jogvita
állítólagos képviselői minőségben kerüljön a nyilvánosság vagy más személyek nevébe.

iv.

Kivételek az informális tárgyalások és a választottbíráskodás alól

A Felek megállapodnak abban, hogy a következő vitákra nem vonatkoznak az informális
tárgyalásokra és a kötelező választottbírósági eljárásra vonatkozó fenti rendelkezések: (a)
bármely olyan vita, amelynek célja valamely Fél szellemi tulajdonjogainak érvényesítése vagy
védelme, illetve érvényessége; (b) lopásokkal, kalózkodással, a magánélet megsértésével
vagy jogosulatlan felhasználással kapcsolatos állításokkal kapcsolatos vagy azokból eredő
viták; és c) a kényszerítő intézkedés iránti igény. Ha ezt a rendelkezést törvényellenesnek
vagy végrehajthatatlannak találja az ilyen vitáról az illetékes bíróság dönt. A felek
megállapodnak abban, hogy alávetik magukat a bíróság személyes joghatóságának.

XIX.

Javítások

Lehet, hogy a Weboldalon olyan információk találhatók, amelyek tipográfiai hibákat,
pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírást, az árat, a
rendelkezésre állást és a különféle egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot az esetleges
hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint a Webhelyen található
információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására vagy frissítésére.

XX.

Jogi nyilatkozat

A webhelyet bármilyen állapotban és elérhető állapotban biztosítjuk. Ön elfogadja, hogy a
Webhely és szolgáltatásaink használata kizárólag az Ön kockázatára válik. A törvény által
megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden, kifejezetten hallgatólagos garanciát
a Webhellyel és az Ön használatával kapcsolatban, beleértve korlátozás nélkül a
kereskedelemre, a meghatározott célra való alkalmazásra és a jogsértésekre vonatkozó
implicit garanciákat. Nem vállalunk garanciát a Webhely vagy a Webhelyhez kapcsolódó
bármely Tartalmának pontosságáról vagy teljességéről, és nem vállalunk felelősséget
következőkért:
(1) A Tartalom és az anyagok hibái, tévedései vagy pontatlanságai.
(2) Bármilyen jellegű személyi sérülés vagy anyagi kár, amely az Ön webhelyéhez való
hozzáféréséből és használatából ered
(3) Bármely illetéktelen hozzáférés a biztonságos szervereinkhez és/vagy a bennük tárolt
minden személyes és/vagy pénzügyi információ.

(4) Minden olyan hiba, vírus, trójai faló vagy hasonló, amelyet bármely harmadik fél
továbbíthat a webhelyre vagy azon keresztül.
(5) Bármely hiba vagy mulasztás bármely Tartalomban vagy bármilyen veszteség vagy kár,
amely a Webhelyen keresztül közzétett, továbbított vagy más módon elérhetővé tett
tartalom használatának eredményeként merül fel
Nem szavatolunk, nem támogatunk, nem garantálunk és nem vállalunk felelősséget
semmilyen olyan termékért vagy szolgáltatásért, amelyet harmadik fél hirdetett vagy kínált a
Webhelyen, valamint a linkelt webhelyen, vagy bármilyen weboldalon vagy
mobilalkalmazásban, amely bármilyen szalaghirdetésben vagy más reklámban szerepel.
Nem vagyunk felelősek az Ön és bármely harmadik féltől származó termékeket vagy
szolgáltatásokat nyújtó tranzakciók nyomon követéséért. Csakúgy, mint a termék PR
szolgáltatásának bármely médiumon vagy bármilyen környezetben történő vásárlásánál, a
legjobb megítélést kell alkalmaznia, és adott esetben körültekintően kell eljárnia.

XXI.

A felelősség korlátai

Sem mi, sem igazgatóink, alkalmazottjaink vagy ügynökeink semmilyen közvetlen, közvetett,
következményes, példamutató, véletlenszerű, speciális vagy büntető kárért nem felelünk
Önnek vagy bármely harmadik félnek, ideértve az elmaradt nyereséget, az elmaradt
bevételt, az adatok elvesztését vagy egyéb károkat a Webhely használatából eredő, még
akkor is, ha értesítést kaptunk az ilyen károk lehetőségéről. A jelen dokumentumban foglalt
ellentétes rendelkezések ellenére felelősségünk bármilyen okból és a cselekvés formájától
függetlenül bármikor az Ön által nekünk fizetett összeg vagy az USD 1,00 USD közül az
alacsonyabbra korlátozódik. Egyes amerikai államok és nemzetközi törvények nem
engedélyezik a hallgatólagos szavatosság korlátozását, illetve bizonyos károk kizárását vagy
korlátozását. Ha ezek a törvények Önre nem vonatkoznak, akkor a fenti korlátozások vagy
korlátozások némelyike vagy az összes nem vonatkozhat Önre és további jogai lehetnek.

XXII.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvéd, megtérít és ártalmatlannak tart minket, beleértve
leányvállalatainkat, leányvállalatainkat, valamint az összes tisztünket, ügynököt,
partnerünket és alkalmazottjainkat bármilyen veszteség, kár, felelősség, követelés ellen,
beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és kiadásokat is, amelyet bármely harmadik fél az
alábbiak miatt vagy azokból ered: (1) a Webhely használata; (2) a jelen Felhasználási
Feltételek megszegése; (3) a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott nyilatkozatok
és garanciák megsértése; (4) harmadik fél jogainak megsértése, ideértve, de nem kizárólag, a
szellemi tulajdonjogokat; (5) nyilvánvalóan káros cselekmény a Webhely bármely más
felhasználójával szemben, akivel a Webhelyen keresztül csatlakozott. A fentiek ellenére
fenntartjuk a jogot arra, hogy az ön költségére kizárólagos védelmet és irányítást vállaljunk
minden olyan ügyben, amelyért kártalanítanunk kell Önnek, és vállalja, hogy ön költségén
együttműködik az ilyen követelések védelmében. Megfelelő erőfeszítéseket fogunk tenni,
hogy értesítsük Önt minden olyan igényről, cselekményről vagy eljárásról, amelyre ez a
kártalanítás vonatkozik, miután tudomást szereztünk róla.

XXIII. Felhasználói adat

Biztosítunk bizonyos adatokat, amelyeket Ön továbbít a Webhelyre a Weboldal
teljesítményének kezelése céljából, valamint a Webhely használatával kapcsolatos adatokat.
Habár rendszeresen rutinszerűen készítünk biztonsági másolatot az adatokról, kizárólag Ön
felel minden adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Webhely használatával kapcsolatos
bármely tevékenységhez kapcsolódik. Ön egyetért azzal, hogy semmilyen ilyen adat
elvesztéséért vagy megrongálódásáért semmilyen felelősséggel nem tartozunk Önnel
szemben, és ezennel lemond minden, az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából
eredő fellépési jogáról.
A szerződés elfogadásával kijelentem, hogy a Webhely a személyes adataim kezelésére
vonatkozó tájékoztatást az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR
rendelet) alapján megadta, elismerem, hogy az adatkezelésre a switchapplication.com
weboldalon található Adatkezelési Szabályzat irányadó.

XXIV. Elektronikus kommunikáció, tranzakciók és aláírások

A Webhely felkeresése, e-mail küldés és online űrlapok kitöltése elektronikus
kommunikációt jelent. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és
beleegyezik abba, hogy minden olyan megállapodás, közlemény, közzététel és egyéb közlés,
amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Webhelyen nyújtunk Önnek, megfelel minden jogi
követelménynek, miszerint az ilyen kommunikáció írásban történik. Ezennel elfogadja az
elektronikus aláírások, szerződések, megrendelések és egyéb nyilvántartások használatát,
valamint az általunk vagy a Webhelyen keresztül kezdeményezett vagy végrehajtott
tranzakciókról szóló értesítések, irányelvek és nyilvántartások elektronikus kézbesítését. Ön
ezennel lemond minden olyan joghatóságról vagy követelményről, amely bármely
joghatóság alatt áll a törvények, rendeletek, szabályok, rendeletek vagy más törvények
alapján, amelyek eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartás átadását vagy
megőrzését követelik meg.

XXV.

Vegyes

A jelen Felhasználási Feltételek és az általunk a Webhelyen közzétett irányelvek vagy
működési szabályok a teljes megállapodást alkotják Ön és köztünk. A jelen Felhasználási
Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának elmulasztása vagy
érvényesítése nem jelent lemondást az ilyen jogokról vagy rendelkezésekről. A jelen
Felhasználási Feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben működnek.
Nem vállalunk felelősséget és semmilyen veszteségért, kárért, késésért vagy cselekvés
elmulasztásáért, amelyet ésszerű ellenőrzésünken kívül eső okok okoztak. Ha a jelen
Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését vagy annak egy részét jogellenesnek,
semmisnek vagy végrehajthatatlannak találják, akkor az a rendelkezés vagy annak egy része
elválaszthatónak tekintendő a jelen Felhasználási Feltételektől, és nem befolyásolja a
fennmaradó rendelkezések érvényességét és érvényesíthetőségét. Ön és köztünk a jelen
Felhasználási Feltételek vagy a Weboldal használatának eredményeként nem jön létre közös
vállalkozás, partnerség, foglalkoztatás vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen
Felhasználási Feltételeket nem fogják velünk szemben felhasználni, mivel elfogadta őket.

XXVI. Lépjen kapcsolatba velünk

A Webhellyel kapcsolatos panasz megoldása vagy a Webhely használatával kapcsolatos
további információkért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő címen:

Switch Developer Kft.
3300, Eger, Tibrikdűlő utca 005808/13
Hungary
Phone: +36205515649
Website: switchapplication.com
E-mail: switch.netbar@gmail.com

"Switch." Adatvédelmi beállítások
Utolsó frissítés: 2021. január 1

Adatvédelmi nyilatkozat
Köszönjük, hogy a Switch. (Továbbiakban:„Cég”, „mi”) közösség tagja lettél
Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak és a magánélethez való jogának
védelme mellett. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van politikánkkal vagy
személyes adataival kapcsolatban kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a switchnetbar@gmail.com címen.
Amikor ellátogat és igénybe veszi szolgáltatásainkat, megbízik bennünk személyes
adataival.
Nagyon komolyan vesszük a magánéletét. Ebben az adatvédelmi közleményben
leírjuk adatvédelmi irányelveinket. Arra törekszünk, hogy a lehető legtisztább módon
elmagyarázzuk Önnek, hogy milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel és
milyen jogokkal rendelkezik. Reméljük, időt szán a figyelmes átolvasásra, mivel ez
fontos az Ön számára. Ha ebben az adatvédelmi irányelvben vannak olyan feltételek,
amelyekkel nem ért egyet, kérjük, szüntesse meg szolgáltatásaink használatát.
Ez az adatvédelmi irányelv a szolgáltatásainkon és / vagy bármely kapcsolódó
szolgáltatáson, értékesítésen, marketingen vagy eseményen keresztül összegyűjtött

minden információra vonatkozik (ebben az adatvédelmi irányelvben együttesen
„Webhelyekként” hivatkozunk rájuk).
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi irányelvet, mivel ez segít
megalapozott döntések meghozatalában személyes adatainak velünk való
megosztásáról.
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Milyen információkat gyűjtünk?
i.

Személyes adatok, amelyeket közöl velünk

Röviden: Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önként ad meg nekünk
regisztrációkor, például név, cím, elérhetőségi adatok, jelszó, biztonsági adatok és
fizetési információk.
Az általunk gyűjtött személyes adatok függenek a velünk és a Webhelyekkel folytatott
interakcióitól, az Ön által választott döntésektől, valamint az Ön által használt
termékektől és funkcióktól. Az általunk gyűjtött személyes adatok a következőket
tartalmazhatják:
- Név és elérhetőségi adatok. Begyűjtjük Ön utó- és vezetéknevét, az e-mail címét, a
postacímét, a telefonszámát és más hasonló kapcsolattartási adatokat, ha megadja
nekünk.
- Hitelesítő adatok. Gyűjtjük a hitelesítéshez és a fiókhoz való hozzáféréshez
használt jelszavakat, jelszóval kapcsolatos tippeket és hasonló biztonsági
információkat.
- Fizetési adatok. Gyűjtjük a fizetés feldolgozásához szükséges adatokat, ha vásárol,
például a fizetési eszköz számát és a fizetési eszközéhez társított biztonsági kódot,
ha erről Ön megállapodik velünk. Az összes fizetési adatot fizetési processzorunk
(Stripe) tárolja, és Önnek felül kell vizsgálnia adatvédelmi irányelveit.
Az irányelveket ezen a linken találja: https://stripe.com/en-hu/privacy.
- A közösségi média bejelentkezési adatait. Lehetőséget biztosítunk a regisztrációra
a közösségi médiafiók adataival, például Facebook vagy Gmail fiókjával. Ha úgy
dönt, hogy ilyen módon regisztrál, összegyűjtjük a „Hogyan kezeljük a közösségi
bejelentkezéseit?” szakaszban leírt információkat
Minden személyes adatnak, amelyet Ön nekünk megad, igaznak, teljesnek és
pontosnak kell lennie, és értesítenie kell minket a személyes adatok bármilyen
változásáról.

ii.

Automatikusan összegyűjtött információk

Röviden: Néhány információt - például az IP-címet és / vagy a böngésző és az
eszköz jellemzőit - automatikusan gyűjtünk, amikor meglátogatja Webhelyeinket.
Automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat, amikor meglátogatja, használja vagy
navigál a Webhelyeken. Ezek az információk nem fedik fel az Ön
személyazonosságát (például nevét vagy elérhetőségét), de tartalmazhatnak eszközés használati információkat, például IP-címét, böngészőjét és eszközjellemzőit,
operációs rendszerét, nyelvi beállításait, hivatkozó URL-eket, eszköznevet, országot,
helyet, információt a Webhelyeink használatának módjáról és időpontjáról, valamint
egyéb műszaki információkat. Ezekre az információkra elsősorban a Webhelyek
biztonságának és működésének fenntartásához, valamint belső elemzési és jelentési
céljainkhoz van szükség.
Sok vállalkozáshoz hasonlóan sütiket és hasonló technológiákat is gyűjtünk.

iii.

Más forrásokból gyűjtött információk

Röviden: korlátozott adatokat gyűjthetünk nyilvános adatbázisokból,
marketingpartnerektől és más külső forrásokból.
Információt szerezhetünk rólad más forrásokból, például nyilvános adatbázisokból,
közös marketing partnerektől, valamint más harmadik felektől. Példák a más
forrásokból kapott információkra: a közösségi média profilra vonatkozó információk;
marketing vezetők, keresési eredmények és linkek, beleértve a fizetett listákat
(például szponzorált linkeket)

Megosztjuk az adatait harmadik féllel?
Röviden: Csak az Ön beleegyezésével osztjuk meg az információkat, a törvények
betartása, a szolgáltatások nyújtása, a jogok védelme illetve az üzleti kötelezettségek
teljesítése érdekében.
A birtokában lévő adatait a következő jogalap alapján dolgozhatjuk fel vagy
oszthatjuk meg: Pontosabban, előfordulhat, hogy a következő helyzetekben kell
feldolgoznunk az Ön adatait vagy meg kell osztanunk személyes adatait:
- Üzleti transzferek. Megoszthatjuk vagy átadhatjuk az Ön adatait bármilyen
egyesüléssel, a vállalati eszközök értékesítésével, üzleti tevékenységünk egészének
vagy egy részének finanszírozásával vagy tárgyalásaival kapcsolatban egy másik
vállalatnak.
- Szállítók, tanácsadók és más, harmadik féltől származó szolgáltatók. Megoszthatjuk
adatait szállítókkal, szolgáltatókkal, vállalkozókkal vagy ügynökökkel, akik nekünk
vagy nevünkben végeznek szolgáltatásokat, és a munka elvégzéséhez ilyen
információkhoz kell hozzáférést biztosítani. Ilyen például a fizetés feldolgozása,
adatelemzés, e-mail kézbesítés, tárhelyszolgáltatások, ügyfélszolgálat és marketing
tevékenységek. Megengedhetjük, hogy a kiválasztott harmadik felek nyomonkövetési
technológiát használjanak a Webhelyeken – abban az esetben, ha Ön ezt elfogadja ami lehetővé teszi számukra, hogy adatokat gyűjtsenek arról, hogy idővel hogyan
lépnek kapcsolatba velük. Ez az információ többek között az adatok elemzésére és
nyomon követésére, bizonyos tartalmak népszerűségének megállapítására és az
online tevékenység jobb megértésére szolgálhat. Hacsak az irányelv nem írja le, az
Ön adatait nem osztjuk meg, nem adjuk el, nem adjuk bérbe és nem cseréljük azokat
harmadik felekkel promóciós célokra.
- Társult vállalkozások. Megoszthatjuk adatait leányvállalatainkkal, ebben az esetben
megköveteljük, hogy ezek a leányvállalatok tartsák be ezt az adatvédelmi irányelvet.
A leányvállalatok közé tartoznak az anyavállalatunk és bármely leányvállalatunk,
vegyesvállalati partnerünk vagy más olyan társaság, amelyet irányítunk, vagy
amelyek velünk közös ellenőrzés alatt állnak.

-Üzlettársak. Megoszthatjuk adatait üzleti partnereinkkel, hogy bizonyos termékeket,
szolgáltatásokat és promóciókat kínálhassunk Önnek.
- Egyéb felhasználók. Amikor személyes információkat oszt meg, vagy más módon
lép közönséges területekkel kapcsolatba a Webhely használata során, ezeket a
személyes adatokat minden felhasználó megtekintheti, és nyilvánosságra hozhatja.
Ha kapcsolatba lép közösségünk más felhasználóival, és regisztrál egy közösségi
hálózaton (például a Facebookon) keresztül, a közösségi hálózaton lévő kapcsolatai
meglátják az Ön nevét, profilfotóját, és kapcsolatba léphetnek Önnel és fordítva.

Használunk sütiket és más nyomkövető technológiákat?
Röviden: Cookie-kat és más nyomkövetési technológiákat használhatunk az Ön
adatainak összegyűjtésére és tárolására.
Az információk eléréséhez vagy tárolásához sütiket és hasonló nyomkövetési
technológiákat (például webjelzőket és képpontokat) használhatunk.
Röviden: Ha úgy dönt, hogy regisztrál vagy bejelentkezik Webhelyeinkre a közösségi
média fiók használatával, akkor hozzáférhetünk bizonyos információkkal
kapcsolatban Önről.
Webhelyeink lehetővé teszik a regisztrációt és a bejelentkezést harmadik féltől
származó közösségi médiafiók adataival, például Facebook vagy Gmail fiókjával.
Ahol ezt választja, bizonyos profilinformációkat kapunk Önről a közösségi média
szolgáltatójától. A kapott profilinformációk az érintett közösségi médiaszolgáltatótól
függően változhatnak, de gyakran tartalmazzák az Ön nevét, e-mail címét, ismerősök
listáját, profilképét, valamint a nyilvánosságra hozatalra választott egyéb
információkat.

A kapott információkat csak a jelen adatvédelmi irányelvekben leírt vagy az Ön
számára a Webhelyeken egyébként egyértelművé tett célokra használjuk fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy mi nem ellenőrizzük és nem vagyunk felelősek azért, ha
más személy használja személyes adatait harmadik féltől származó közösségi média
szolgáltatónál. Javasoljuk, hogy tekintse át adatvédelmi irányelveiket, hogy
megértse, hogyan gyűjtik, használják és osztják meg az Ön személyes adatait, és
hogyan állíthatja be adatvédelmi beállításait a webhelyeiken és az alkalmazásaikban.

Továbbítjuk az információkat nemzetközileg?
Röviden: Az Ön adatait más országokban is továbbíthatjuk, tárolhatjuk és
feldolgozhatjuk.
Szervereink Magyarországon és/vagy az Egyesült Államokban találhatók. Ha
Webhelyeinket Magyarországon és/vagy az Egyesült Államokon kívülről keresi fel,
kérjük, vegye figyelembe, hogy adatait átadhatjuk, tárolhatjuk és feldolgozhatjuk a
létesítményeinkben és azokkal a harmadik felekkel, akikkel megoszthatjuk
személyes adatait (lásd: Megosztják-e adatait bárkivel? ”).
Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben rendelkezik lakóhellyel, előfordulhat, hogy
ezekben az országokban nincsenek olyan átfogó adatvédelmi és egyéb
jogszabályok, mint az Ön országában. Mindazonáltal megteszünk minden szükséges
intézkedést az Ön személyes adatainak védelme érdekében, a jelen adatvédelmi
irányelvekkel és az alkalmazandó törvényekkel összhangban.

Mi a mi álláspontunk harmadik fél weboldalain?
Röviden: Nem vagyunk felelősek minden olyan információ biztonságáért, amelyet
harmadik fél szolgáltatókkal oszt meg, akik hirdetnek, de nem állnak kapcsolatban a
Webhelyeinkkel.

A Webhelyek tartalmazhatnak olyan harmadik felek hirdetéseit, amelyek nem állnak
kapcsolatban velünk, és amelyek más webhelyekre, online szolgáltatásokra vagy
mobil alkalmazásokra hivatkozhatnak. Nem garantálhatjuk az Ön harmadik feleknek
nyújtott adatok biztonságát és magánéletét. A harmadik felek által gyűjtött adatokra
ez az adatvédelmi irányelv nem vonatkozik. Nem vagyunk felelősek semmilyen
harmadik fél tartalmáért, adatvédelmi és biztonsági gyakorlatáért és irányelveiért,
beleértve a Webhelyekre vagy azokról linkelt más webhelyeket, szolgáltatásokat
vagy alkalmazásokat. Tekintse át az ilyen harmadik felek irányelveit, és forduljon
közvetlenül hozzájuk, hogy válaszoljon kérdéseire.

Meddig őrizzük meg az adatait?
Röviden: Az adatait addig tároljuk, amíg ez a jelen Adatvédelmi irányelvekben
meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, hacsak a törvény másként nem
rendelkezik.
Csak addig tároljuk az Ön személyes adatait, amíg az a jelen Adatvédelmi
irányelvekben meghatározott célokhoz szükséges, kivéve, ha a törvény megköveteli
vagy megengedi a hosszabb megőrzési időtartamot (például adózási, számviteli vagy
egyéb jogi követelmények.) Ez az irányelv megköveteli tőlünk, hogy személyes
adatait 90 napnál tovább megőrizzük.
Ha nincs folyamatos törvényes üzleti igényünk az Ön személyes adatainak
feldolgozására, akkor vagy töröljük, vagy anonimizáljuk őket, vagy ha ez nem
lehetséges (például azért, mert személyes adatait biztonsági mentési archívumokban
tároltuk), akkor biztonságosan tároljuk személyes adatait, és a további törlésig
történő további feldolgozásig különítse el őket.

Hogyan tudjuk biztonságban tartani az adatait?
Röviden: Célunk az Ön személyes adatainak védelme szervezeti és technikai
biztonsági intézkedések révén.
Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre az
általunk kezelt személyes adatok biztonságának védelme érdekében. Ne feledje
azonban, hogy nem garantálhatjuk, hogy maga az internet 100% -osan biztonságos
legyen. Bár mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, a
személyes adatok továbbítása a Webhelyeinkre és onnan az Ön felelősségére
történik. A szolgáltatásokat csak biztonságos környezetben használja.

Gyűjtünk információkat kiskorúaktól?
Röviden: Nem tudatosan gyűjtünk adatokat és nem forgalmazunk 18 év alatti
gyermekeket.
Tudatosan nem terjesztünk tartalmat 18 éven aluli gyermekek számára, és nem
adunk neki piacot. A Webhelyek használatával Ön kijelenti, hogy Ön legalább 18
éves, vagy hogy Ön egy ilyen kiskorú szülője vagy gondviselője, és hozzájárul
ahhoz, hogy a kiskorú használja a Webhelyeket.
Ha megtudjuk, hogy 18 évesnél fiatalabb felhasználóktól gyűjtöttek személyes
adatokat, akkor deaktiváljuk a fiókot, és ésszerű intézkedéseket hozunk az ilyen
adatok azonnali törlésére a nyilvántartásunkból. Ha tudomására jut bármilyen adat,
valószínűleg 18 éven aluli gyermekektől gyűjtöttünk, kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba a switch.netbar@gmail.com címen.

Mik a biztonsági előírások?
Röviden: Bizonyos régiókban, például az Európai Gazdasági Térségben vannak
olyan jogai, amelyek lehetővé teszik a személyes adatokhoz való jobb hozzáférést és
azok ellenőrzését. Bármikor felülvizsgálhatja, megváltoztathatja vagy megszüntetheti
fiókját.

Egyes régiókban (például az Európai Gazdasági Térségben) bizonyos jogokkal
rendelkezik a hatályos adatvédelmi törvények alapján. Ezek magukban foglalhatják a
jogot (i) hozzáférés kérésére és személyes adatok másolatának megszerzésére, (ii)
helyesbítés vagy törlés kérésére, (iii) személyes adatainak feldolgozásának
korlátozására. Bizonyos körülmények között joga lehet kifogást emelni személyes
adatainak kezelése ellen. Ilyen kérelem benyújtásához használja az alább megadott
elérhetőségeket. Bármely kérést megvizsgálunk és eljárunk az alkalmazandó
adatvédelmi törvényeknek megfelelően.
Ha személyes adatainak feldolgozásához az Ön beleegyezésére támaszkodunk,
akkor Önnek joga van bármikor visszavonni beleegyezését. Kérjük, ne feledje, hogy
ez nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben rendelkezik lakóhellyel, és úgy gondolja,
hogy törvénytelenül kezeljük az Ön személyes adatait, akkor panaszt kell tennie a
helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is. Kapcsolattartó adataikat itt találja:
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
Felhasználó információ
Ha bármikor át szeretné tekinteni vagy módosítani szeretné a fiókjában található
információkat, vagy megszüntetné a fiókját, kérheti fiókjának megszüntetését.
Deaktiváljuk vagy töröljük fiókját és adatait az aktív adatbázisunkból. Néhány
információ azonban megmaradhat fájljainkban a csalás megelőzése, a problémák
elhárítása, a Felhasználási Feltételek érvényesítése és/vagy a törvényi előírások
betartása érdekében.
Az e-mailes marketing letiltása: Bármikor leiratkozhat marketing e-mail listánkról, ha
rákattint a leiratkozás linkre az általunk küldött e-mailekben, vagy felveszi velünk a
kapcsolatot az alább megadott adatok segítségével. Ezután eltávolítjuk a marketing
e-mail listáról - azonban továbbra is el kell küldenünk a szolgáltatással kapcsolatos
e-maileket, amelyek a fiók adminisztrációjához és használatához szükségesek.
A legtöbb webböngésző, valamint néhány mobil operációs rendszer és
mobilalkalmazás tartalmaz Do-Not-Track (“DNT”) funkciót vagy egy beállítást,

amelyet aktiválhat, hogy jelezze az adatvédelmi preferenciáit, hogy ne figyelje és
gyűjtse az adatokat az online böngészési tevékenységekről. Ön dönthet úgy, hogy
nem használja a Webhelyek egyes funkcióit; azonban nem garantálhatjuk, hogy a
Webhelyek ugyanúgy működjenek, amikor az összes funkciót használják.

Frissítjük-e ezt az irányelvet?
Röviden: Igen, szükség esetén frissíteni fogjuk ezt az irányelvet, hogy megfeleljünk a
vonatkozó törvényeknek.
Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi irányelvet. A frissített verziót az „Utolsó
frissítés” dátum jelzi, és a frissített verzió azonnal hatályba lép, amint elérhetővé
válik. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre ebben az adatvédelmi irányelvben,
értesíthetjük Önt úgy, hogy jól láthatóan közzétesszük az ilyen változásokról szóló
értesítést, vagy közvetlenül küldünk értesítést. Javasoljuk, hogy gyakran nézze át ezt
az adatvédelmi irányelvet, hogy értesüljön arról, hogyan védjük az adatait.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba ezzel az irányelvvel
kapcsolatban?
Ha kérdései vagy észrevételei vannak ezzel az irányelvvel kapcsolatban, küldjön emailt nekünk a switch.netbar@gmail.com e-mail címen vagy postai úton a következő
címre:

Switch Developer Kft.
Tibrikdűlő utca 005808/13
3300 Eger, Magyarország
Telefon: +36-20/551-5649 vagy +36-30/981-3714
Webhely: switchapplication.com

Hogyan tekintheti át, frissítheti vagy törölheti az általunk
gyűjtött adatokat?
Az Ön országában érvényes törvények alapján Önnek joga van hozzáférést kérni az
Öntől gyűjtött személyes adatokhoz, megváltoztatni vagy törölni bizonyos
körülmények között. Személyes adatainak felülvizsgálatához, frissítéséhez vagy
törléséhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk e-mailben. Kérésére 30 napon belül
válaszolunk.

