Adatvédelmi nyilatkozat
Adatkezelő megnevezése, érvényességi terület
Eme dokumentum célja, hogy rögzítse a LegSoft Betéti Társaság (1165,
Budapest, Újszász utca 45/b B 2 4/3, adószám: 28808550-1-42. A továbbiakban
„Üzemeltető”.) által üzemeltetett szolgáltatás és a hozzátartozó al- és
mellékszolgáltatások adatkezelésére vonatkozó részét.
Az üzemeltető által üzemeltetett szolgáltatás kiterjed a játékszerverre, a hozzá
tartozó voice szerverre, továbbá a onerp.hu domainen és annak aldomainjein
üzemeltetett weboldalakra. Nem tartozik az üzemeltető szolgáltatásai közé
maga a játék, sem a játékhoz elkészített többjátékos modifikáció, amelyen
keresztül a felhasználó elérheti a játékot.
A felsorolt Szolgáltatások használatával Ön elfogadja az adatvédelemmel
kapcsolatos feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti önmagára nézve. Egyet nem értés esetén a Szolgáltatásokat
nem használhatja. Az Üzemeltető fenntartja a jelen szabályzat változtatásának a
jogát, erről hatálybalépés előtt legalább két héttel korábban írásos formában
tájékoztatást ad.

Bevezetés
A szolgáltatásaink használatához egyes helyeken személyes adat tárolására és
kezelésére van szükség. Az üzemeltető törekszik az adatok lehető
legbiztonságosabb tárolására és kezelésére.
Személyes adatot az üzemeltető harmadik fél számára nem ad ki.
Az adatkezelő (üzemeltető) fenttartja magának a jogot, hogy a jelen
adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosulhat. Az üzemeltető vállalja, hogy a
módosításkor a szolgáltatást igénybevevők között tájékoztatást tesz, amely
írásos módon történik meg a különböző felületeken.

Az adatkezelés célja
A szolgáltatásunkhoz stabil működéséhez elkerülhetetlen, hogy ne tároljunk
személyes adatot. Ezek az adatok többek között a felhasználók azonosítására
szolgálnak.
A tárolt adatok továbbá szolgálhatnak még segítségül:

•

technikai probléma elhárításakor.

•

a szabály- és jogsértő felhasználók kitiltása során azonosításként.

•

értesítésként a szerződési feltételek megváltoztatásáról.

•

egyéb, a felhasználó által kért szolgáltatások igénybevételekor. (Például:
jelszóemlékeztető kérése az üzemeltető weboldalán.)

Szolgáltatásaink működésének alapelvei
A szolgáltatásaink során a felhasználókról a lehető legkevesebb adatot tároljuk.
A tárolt adatokat egy mások által hozzá nem férhető adatbázisban kezeljük,
melyet a legmodernebb megoldásokkal biztosítunk.
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználóról tárolt adatokat bármikor
törölje, akár értesítés nélkül is. Az üzemeltető és a szolgáltató nem vállalja a
felelősséget, hogy a szolgáltatások kihagyás nélkül üzemeljenek, de törekszik a
lehető legstabilabb működésre.
A szolgáltató mindent megtesz a felhasználók adatainak védelme érdekében,
azonban a külső, harmadik fél által okozott károkért felelősséget nem vállal.

IP címek kezelése
Az üzemeltető által üzemeltetett szolgáltatások igénybevételekor a rendszer
úgynevezett IP címeket tárol el a felhasználókról. Ezek az IP címek a különböző
felületeinknél a felhasználó azonosításra is szolgálhatnak.

Cookie-k kezelése
Az üzemeltető által üzemeltetett weboldalak látogatása során a rendszerünk
úgynevezett Cookie-kat (sütiket) tárol el a felhasználóról. Ezek a Cookie-k a
felhasználó érdekeit szolgálják. Az üzemeltető a weboldalakon a cookie-k
segítségével menti el például a felhasználói fiókba történő bejelentkezést. A
weboldalaink tartalmazhatnak külső, harmadik fél által generált cookie-kat is. Ez
adatok kezeléséről teljes mértékben a harmadik fél felel.

Egyéb adatok kezelése
A játékszerver igénybevétele során a játék funkcionalitásához és a megfelelő
játékélményhez a játékkal kapcsolatos adatok eltárolódnak. Ezek nem
minősülnek személyes adatnak, kivéve, ha a játékon belül a felhasználó

szándékosan mással személyes adatot megoszt. Ezért azonban felelősséget nem
vállalunk.

Személyes adatok törlésének lehetősége
Az üzemeltető lehetőséget biztosít a felhasználónak a személyes adatainak
törlésére. A személyes adatok törlését a felhasználó köteles megindokolni. A
valamilyen oknál fogva kitiltott felhasználók is kérhetik az adatok törlését, de az
üzemeltető nem köteles a kitiltást betartató adatok megsemmisítésére.

Záradék
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatásokon belül tárolt, elérhetővévagy közzétett és küldött információkért bárminemű felelősséget kizárja.
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely
harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás
használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson
belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy
egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon
használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott,
az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi
úton történő felelősségre vonás érdekében.
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