Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat
A 2018. október 30. napjáig regisztrált magyarországi előfizetésekre irányadó. A 2018. október 30.
napjától regisztrált felhasználókra vonatkozó feltételek a www.hams.hu/en/terms-andcons linken olvashatók angol nyelven.
A jelen Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: „Feltételek”)
a www.hams.hu weboldalon keresztül (a továbbiakban: „Weboldal”) az arra – alábbi feltételek
szerint – jogosultak számára elérhető HAMS szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”)
használatának szerződéses feltételeit és a használattal összefüggő adatkezelési rendelkezéseket
tartalmazza.

1 Szerződő Felek
A Weboldal létrehozója és szolgáltatója a Bit And Pixel Informatikai és Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: H-1033 Budapest, Szentendrei út 95., cégjegyzékszáma: Cg.0109-879933, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 13920472-2-41,
telefon: +36-30-950-3382, e-mail: info@bitandpixel.hu; a továbbiakban: „Szolgáltató”).
A Szolgáltatás alábbiakban szabályozott felhasználására vonatkozó szerződés egyfelől a
Szolgáltató, másfelől pedig a Szolgáltatásra előfizető, önálló jogi személyiséggel rendelkező
vadásztársaságok (a továbbiakban: „Előfizető(k)”), valamint az előbbiekben tagsággal rendelkező,
a Szolgáltatás felületén felhasználó-azonosítóval és jelszóval regisztrált magánszemély vadászok
(a továbbiakban: „Tag(ok)”, a szerződő felek együttes említésük esetén úgy is, mint „Szerződő
Felek”) között jön létre.
A Szerződő Felek (nevezetesen a Szolgáltató és az Előfizetők, valamint a Szolgáltató és a Tagok)
jogviszonyát a jelen Feltételek szabályozzák.

2 A Szolgáltatás
A Szolgáltatás egy vadászati és vadgazdálkodási felhasználásra szánt, eszköz- és operációs
rendszer-független (okostelefon-készüléken, táblagépen és személyi számítógépen egyaránt
elérhető, iOS, Android és Windows-kompatibilis), működéséhez internet-kapcsolatot igénylő online
rendszer, mely a hatályos magyar jogszabályoknak (különösen, de nem kizárólagos jelleggel a vad
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvénynek és az
annak végrehajtására kiadott 79/2004. (V. 4.) FVM rendeletnek) való megfelelést támogató
adminisztratív megoldásokat kínáló, valamint egyéb, kényelmi és a vadászat, vadgazdálkodás
tervezését, megvalósítását segítő rendszer, amely a Weboldalon részletesen körülírt funkciókkal
rendelkezik (a továbbiakban: „Funkció(k)”).
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást biztosító és kiszolgáló szoftvereket és/vagy a
Weboldalt, valamint a jelen Feltételeket bármikor módosítsa, kiegészítse (többek között, de nem
kizárólagos esetben, amennyiben ezt műszaki megfontolások, a tudomány állásának változása,
újabb technikai lehetőségek megnyílása, a felhasználói élmény fejlesztése, új funkciók és
szolgáltatások bevezetése vagy időközben bekövetkezett jogszabályi változások, hatósági
előírások indokolják). Ilyen esetben Szolgáltató az Előfizetőket és/vagy a Tagokat az adott
esetnek megfelelő módon tájékoztatja, lényeges változás esetén pedig az adott esetnek megfelelő
kellő időben, előzetesen értesíti.

3 Regisztrációs módok, Előfizetés
A HAMS rendszer kizárólag érvényes regisztrációval vehető igénybe.
A regisztrációt követően minden egyes felhasználó egyedi jelszó és felhasználónév megadása útján
tud a HAMS rendszerbe belépni.

Szolgáltató nem felel az elfelejtett jelszó és/vagy a felhasználónév nem megfelelő tárolásából
adódó visszaélésekért, amennyiben ezek illetéktelen felhasználása a felhasználó hibájából,
szándékos vagy vétlen gondatlanságából következett be.
Továbbá a Tag felhasználónevét és jelszavát nem adhatja, ruházhatja át másra, az általa használt
aktív Szolgáltatást harmadik féllel kizárólag Szolgáltató előzetes írásos engedélyével és
jóváhagyásával ismertetheti meg.
A HAMS rendszer megkülönbözteti a Vadgazdálkodási célból és az Egyéni vadászként regisztráló
felhasználókat.
Az különböző módon regisztrált felhasználókra eltérő szabályok vonatkoznak. Ezek az elétérések
az alábbiak.

3.1 Vadgazdálkodók, vadászmesterek
A Vadgazdálkodóként létrehozott Vadászmester regisztrációk ingyenesek, amennyiben nem lépik túl
az adott országra vonatkozó egy darab Vadgazdálkodási egységre engedélyezett Vadászmester
felhasználók számát. Magyarország esetében egy Vadgazdálkodási egységhez mindösszesen 3
ingyenes Vadászmester fiók hozható létre.
A Vadgazdálkodó szervezet és a Vadászmester kérheti felhasználói fiókjának törlését
az info@hams.hu e-mail címre küldött levélben, amennyiben az tartalmaz minden olyan pontos, a
valóságot tükröző információt amely a felhasználó vagy Vadgazdálkodási szervezet pontos
beazonosítását lehetővé teszi. Szolgáltató jogosult a törlési kérelmeket az általa meghatározott
módon ellenőrizni, visszaigazoltatni.

3.1.1 Vadászmester jutalék
A Vadászmesterként regisztrált felhasználók számára a HAMS rendszer létrehoz egy egyedi
azonosító számot, az úgynevezett Vadászmester azonosítót. A Vadászmester azonosítót jogosult a
felhasználó megosztani az általa kiválasztott Egyéni vadászokkal. Az Egyéni vadászok a
regisztrációs olyamat során megadhatják egy általuk kiválasztott Vadászmester azonosítóját. Az
így, a regisztráció során megadott Vadászmester azonosítóval végrehajtott Egyéni vadász
regisztrációk után, amennyiben az Egyéni vadász megfizette a rá vonatkozó mindenkori előfizetési
díjat, a Vadászmester bruttó 0,67 Euró összegnek megfelelő jutalékra jogosult nem több, mint egy
éves időtartamon keresztül. Vadászmester a lemondott, felmondott, törölt - mindegyütt: meg nem
fizetett - Egyéni vadász előfizetések után nem jogosult jutalék igénylésére. A jutalék kifizetését a
Vadászmester a HAMS rendszerben kezdeményezheti amennyiben a jutalék összege eléri a bruttó
335 (azaz Háromszázharmincöt) Euró összegahatárt. Szolgáltató a jutalék kifizetési folyamatot
kizárólag a hozzá megküldött, szabályos számla ellenében indítja meg és kizárólag átutalással
fizeti. A Szolgáltató által elfogadható számla főbb tartalmi elemeit a HAMS rendszer a
Vadászmester részére megjeleníti segítve a megfelelő tartalmú és formátumú számla kiállítását.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori törvényi szabályozásoknak nem
megfelelő, vagy valótlanságot tartalmazó számlák esetén a jutalék kifizetését megtagadhatja vagy
visszautasíthatja, vagy átmeneti időre felfüggesztheti.

3.2 Egyéni vadász előfizetés
Minden Egyéni vadászként regisztrált felhasználó 30 napos ingyenes próbaidőszak igénybevételére
jogosult. A Próbaidőszak első napja a regisztráció napja, az utolsó nap pedig az ettől az
időponttól számított 30 nap. A Próbaidőszak lejárta után a HAMS rendszer a felhasználó által
megadott bankkártyát automatikusan megterheli egy havi előfizetési díjjal amennyiben a
felhasználó a próbaidőszak alatt nem kezdeményezte előfizetési törlését. Az előfizetés
megszakítása, törlése az Előfizetés menüpont alatt lehetséges.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Próbaidőszak során egyes szolgáltatások elérése részben
vagy egészében korlátozott lehet. Bizonyos szolgáltatások és lehetőségek kizárólag érvényes,
megfizetett előfizetéssel rendelkező felhasználók számára érhetők el.

A felhasználónak joga van egy által kiválasztott Vadászmester azonosítóját a regisztrációs
folyamat során megadni.
Előfizető kapcsolattartási adataihoz hozzáférhetnek azon Vadgazdálkodók, Birtokok és más
Vadgazdálkodási egységek, amelyek hirdetésére Egyéni vadász jelentkezett, vagy amelynek Egyéni
vadász aktív tagja, vagy tagjává kíván válni.

3.2.1 Az előfizetési díj megfizetése
Az előfizetési díj a Próbaidőszak lejáratának időpontjában válik esedékessé és előre, a következő
hónapra vonatkozó díjat fedezi. Az előfizetési díjak megfizetése minden hónap azonos napján
várható. A díjfizetés napja annak a függvényében változhat ha a díjfizetés napja az adott hónapban
nem értelmezhető (például Február 29. napja).
A mindenkori előfizetési díj a Szolgáltatás weboldalán nyilvánosan hozzáférhető. A díjak esetleges
változásáról Szolgáltató előzetesen, a felhasználó által megadott e-mail címen, és a HAMS
weboldalán tájékoztatja a felhasználókat. Szolgáltatás felmondása esetén felhasználó addig
jogosult a rendszert korlátozás nélkül használni amíg az előfizetési díja azt fedezi, ennek
megfelelően felhasználó nem jogosult tört hónapokra vonatkozó díj visszafizetésre.
Késedelmes díjfizetés vagy érvénytelen, lejárt bankkártyával történt regisztrációból adódó
hozzáférés korlátozás esetén a díj kiegyenlítéséért felhasználó felel.
Amennyiben felhasználó az előfizetésének megszűntetését kezdeményezi és az előfizetés
felmondása a Szolgáltatónál fellépő műszaki meghibásodás miatt sikertelen, úgy felhasználó
köteles erről Szolgáltatót 24 órán belül tájékoztatni, továbbá újra kezdeményezni az előfizetés
megszűntetétését.

3.3 2018.10.25 előtti előfizetésekre vonatkozó feltételek és
szabályok
A 2018. október 25. napja előtti előfizetésekre vonatkozóan az alábbiak maradnak érvényben.
Az előfizetés menete:
Előfizető a regisztráció során a Szolgáltatás internetes felületén köteles hiánytalanul megadni a
számlázáshoz szükséges alapadatokat (úgymint: Szervezet neve, Székhelye, stb.) valamint azt az
adatot, hogy a Szolgáltatást hány Tag kívánja igénybe venni Előfizetőnél. Továbbá Előfizető
köteles jelezni, hogy elolvasta és tudomásul vette a Szolgáltatás használatához kapcsolódó jelen
Feltételekben foglaltakat.
A Szolgáltatás Funkcióit kizárólag azon Előfizetők (és ezek révén azon Tagok) vehetik igénybe,
amelyek arra vonatkozóan aktív előfizetéssel rendelkeznek. Az Előfizetés és a Tagok
hozzáférésének aktiválását Szolgáltató hajtja végre a Díj Szolgáltató bankszámláján történő
jóváírástól számított maximum 24 órán belül.
Az Előfizetők a Weboldalon időről időre (hónap/Tag lebontásban, nettó összeg megjelölésével)
közzétett, az előfizetés időpontjában irányadó előfizetési díj alapján az adott Előfizető által a
Szolgáltatást használni kívánó Tagjainak tényleges számával megszorzott, de minden esetben
legalább 10 Tagra kalkulált díjat egy évre előre, egy összegben kötelesek a Szolgáltató által
kiállított számla alapján a számlán szereplő pénznemben és feltüntetett fizetési határidővel, banki
átutalással (a továbbiakban: „Díj”) megfizetni. Az Előfizető által fizetendő minimum Díj tehát 10
Tagra vonatkoztatott összeg. Amennyiben az Előfizető Tagjainak létszáma bővül, úgy a Szolgáltató
különbözeti számlát állít ki, melyet az Előfizető köteles a számlán feltüntetett határidőben
megfizetni, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás az újabb Tagok számára kizárólag a Díj
Szolgáltató részére történő beérkezését követően vehető igénybe.
Az előfizetés meghosszabbítása a soron következő előfizetési időszakra az esedékes éves Díj(ak)
számla ellenében történő megfizetésével lehetséges.

Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatás felhasználásának egy éves időtartama a késedelem
idejével csökken azzal, hogy a díjfizetéssel nem rendezett időtartam alatt az Előfizető és az
hozzátartozó Tag felhasználók hozzáférése a díj rendezéséig felfüggesztésre kerül. Szolgáltató
fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a fizetési késedelem 15 napot meghalad, úgy az
érintett Előfizetőket, Tag felhasználókat és tárolt adataikat és hozzáférésüket felfüggessze a
Szolgáltatásból.
A Tagok létszámát érintő adatot és az abban bekövetkezett változásokat Előfizető haladéktalanul
köteles a Szolgáltató részére bejelenteni. A bejelentés módja: írásbeli értesítés a szolgáltató fent
megadott e-mail címén, és postai küldeményben. A késedelmes bejelentésből, illetve a bejelentés
elmulasztásából eredő bárminemű jogkövetkezményekért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem
vállal.
Az előfizetést követően minden egyes Tag regisztrációja egyedi jelszó és felhasználónév megadása
útján lehetséges.

4 Felhasználási jog, szerzői jogi rendelkezések
A Szolgáltatás Előfizetők, illetve Tagok (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint Felhasználásra
Jogosultak) általi felhasználása attól az időponttól lehetséges, amikor a Díj Szolgáltatónak a
számlán feltüntetett bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.
Az alábbi rendelkezésekkel nem ellentétben, a Szolgáltatásra (a Weboldalt is beleértve) vonatkozó
minden szerzői jog kizárólagos jogosultja a Szolgáltató, és/vagy a Szolgáltató rendelkezik azon
felhasználási jogokkal, amelyek számára a Szolgáltatás és a Weboldal megalkotását és a jelen
Feltételekben meghatározott célú hasznosítását lehetővé teszik.
A Díj Szolgáltatóhoz történő hiánytalan beérkezését követően a Felhasználásra Jogosultak a
Szolgáltatást a következő rendelkezéseknek megfelelően használhatják:
A felhasználás jogát Szolgáltató (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint a Szolgáltatás tárgyát
képező szoftver és Weboldal fejlesztője, Szerzője) a Weboldalon mindenkor közzétett leírásokban
és/vagy specifikációkban meghatározott Funkciók nem kizárólagos – a Díj megfizetésével lefedett
időtartamra vonatkozó – igénybevételére korlátozza (a jelen pont alkalmazásában úgy, is mint
„Felhasználás”).
Felhasználásra Jogosultak a regisztráció során a jelen Feltételek elfogadásával egyúttal
kifejezetten kijelentik és vállalják, hogy a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatást, illetve ezek
bármilyen alkotóelemét (többek között, de nem kizárólagos jelleggel ezek szöveges és képi
tartalmait, bármilyen műszaki megoldásait, know-how, működési logikákat, jövőbeli funkcionális
bővítések terveit, koncepcióját, stb.) sem egészben, sem részben nem többszörözik, nem dolgozzák
át, nem dolgozzák fel, nem fordítják le, nem fejtik vissza és azokon egyéb módosítást sem
hajtanak végre - ideértve hiba javítását is -, továbbá ezek eredményét nem többszörözik.
Szerző kifejezetten rögzíti, Felhasználásra Jogosultak pedig kifejezetten tudomásul veszik, hogy a
Szolgáltatás tárgyát képező szoftver forráskódja(i)ra, vizuális megjelenésére, működési logikájára,
technikai megoldásaira, bárminemű kódrészleteire a fenti rendelkezés megfelelően irányadó.
Az egyértelműség érdekében rögzítik Szerződő Felek, hogy a Felhasználás megengedett mértéke a
Felek között a jelen Feltételekben rögzített rendelkezések alapján létrejött szerződéses jogviszony
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhasználási módra és mértékre
korlátozódik.
Szerző ezennel kizárja továbbá az előzetes írásbeli engedélye nélkül készített és/vagy felhasznált
képernyőmentéseket, és/vagy azok megosztását, publikálását, többszörözését.
A jelen pontban foglalt szerzői jogi rendelkezések megsértése jogkövetkezményeket von maga
után, amely eredményeként annak okozója köteles megtéríteni Szolgáltatónak az általa okozott
kárt.

Előfizetők ezennel kifejezetten vállalják, hogy a jelen pontban és a Feltételek egyéb
rendelkezéseiben rögzített bármely előírás, kötelezettség Tagok általi megszegése esetén a
Szolgáltatót (szerzői és/vagy egyéb minőségében) ért anyagi károk, vagyonjogi következmények
vonatkozásában azokkal az egyetemleges felelősség szabályai alapján helytállnak.

5 A Szerződő Felek felelőssége
A jelen Feltételekben foglalt egyéb, ilyen tárgyú rendelkezéseken túlmenően Szerződő Felek az
alábbiakban állapodnak meg:
A Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatás és a Weboldal hibamentes folyamatos működése
érdekében minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, mindazonáltal, lehetséges, hogy a
Szolgáltatás és/vagy a Weboldal átmenetileg részben vagy egészben nem elérhető, illetve nem
működik hibamentesen (a továbbiakban: „Üzemzavar”). Ilyen esetben Szolgáltató minden esetben
törekszik a hiba, illetve hiányosság ilyen körülményekről való tudomásszerzéstől számított ésszerű
időn belüli (lehetőség szerint haladéktalan) kiküszöbölésére. 24 órát meghaladó Üzemzavar esetén
Szolgáltató az Előfizető részére az ezen időtartamon túl eső Üzemzavar idejére a következő
esedékes Díjat arányosan csökkentheti. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem felel az
Előfizető internetes kapcsolatában fellépő működésbeli hiányosságok és hibák miatt fellépő
problémákért, vagy más olyan működésbeli hiányosságokért, amely Szolgáltató érdekkörén
túlmutató más szolgáltatásokban jelentkezik.
Tagok és Előfizetők kifejezetten tudomásul veszik és vállalják, hogy a Szolgáltatással összefüggő
tevékenységeik során soha nem hagyatkoznak kizárólagosan a Szolgáltatás Funkcióira, az abban
általuk vagy mások által megadott adatok helyességére és teljeskörűségére. A Szolgáltatás
Funkciói önmagukban nem szolgálhatnak alapul a Tagok és az Előfizetők tevékenységével
összefüggő körültekintő, gondos, jogszerű magatartás megvalósításához. Az e rendelkezésben
foglaltak megszegéséből eredő, Tagokat, előfizetőket, illetve harmadik feleket ért károkért
fennálló felelősségét Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárja.
Amennyiben Szolgáltatóval szemben ezzel összefüggésben harmadik felek bármilyen igénnyel
élnek, Tagok és Előfizetők egyetemleges felelősséget vállalnak arra, hogy Szolgáltatót ezzel
összefüggésben minden – jogszabály által megengedett és lehetővé tett, Szolgáltató által
meghatározott - módon mentesítik, kárpótolják (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői
díjak megfizetése és egyéb szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).
A Tagok az általuk feltöltött adatok, információk, képi és szöveges tartalmak, helyzetek és egyéb
információk (a továbbiakban: „Tartalom/Tartalmak”) helyességéért, jogszerűségéért és szakmai,
etikai szempontú megfelelőségéért felelősséget vállalnak, Szolgáltató nem kötelezhető ezeknek
ellenőrzésére, vizsgálatára – és az ezzel kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja, továbbá a
jelen pontban foglaltak megszegése esetén az adott Tag az ebből eredő felelősséget harmadik
felekkel szemben vállalja, Szolgáltatót pedig ezzel összefüggésben minden – jogszabály által
megengedett és lehetővé tett, Szolgáltató által meghatározott - módon mentesíti, kárpótolja
(beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb szankciók
teljesítése alóli előzetes mentesítését is). E körben az adott Tag Előfizetőjét a Taggal
egyetemleges felelősség terheli.
Amennyiben bármely Tag a jelen Feltételekben foglalt valamely kötelezettségét megszegi,
Szolgáltató jogosult az ilyen Tag Szolgáltatáshoz való hozzáférését előzetes értesítés nélkül, az
általa meghatározott időtartamra – vagy akár véglegesen – blokkolni. A blokkolás esetleges
feloldásáról a Tagot Szolgáltató értesíti. A blokkolással, annak esetleges feloldásával
összefüggésben Szerződő Felek jóhiszemű egyeztetéseket folytathatnak.

6 Érzékeny Tartalmak kezelése
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatásban a Tagok által közzétételre kerülhetnek olyan
Tartalmak (például képi, fotós tartalmak, szöveges leírások), amelyek a Szolgáltatás használatával
összefüggő (és kizárólag ahhoz szorosan kapcsolódó) tevékenység eredményeit jeleníthetik meg
(például a Tag(ok) által elejtett vadakat ábrázolhatnak).
Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az ilyen Tartalmak a biztonságos tárolása és a
hozzáférés kizárólag arra jogosult(ak) részére történő lehetővé tétele érdekében. Mindazonáltal,

Szolgáltató elvárja, Előfizetők és Tagok vállalják, hogy az ilyen Tartalmak az ésszerű mértéket
nem túllépő módon, obszcén, szükségtelenül kegyetlen, durva, a természettel és annak
alkotóelemeivel – a növény- és állatvilággal – szemben tiszteletlen megjelenítést elkerülik,
továbbá Előfizetők és Tagok tartózkodnak mindennemű jogsértő Tartalom megjelenítésétől, illetve,
a jelen pontban foglaltak megszegése esetén az ebből eredő felelősséget harmadik felekkel
szemben egyetemlegesen vállalják, Szolgáltatót pedig ezzel összefüggésben minden – jogszabály
által megengedett és lehetővé tett, Szolgáltató által meghatározott - módon mentesítik,
kárpótolják (beleértve a Szolgáltató kártérítés, jogi képviselői díjak megfizetése és egyéb
szankciók teljesítése alóli előzetes mentesítését is).
Szerződő Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatás használatával a Tagok és/vagy
Előfizetők által létrehozott és/vagy ott publikált Tartalmakért Szolgáltató a fentieknek
megfelelően mindennemű felelősségét kizárja.

7 Harmadik felek tartalmainak kezelése
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásban, illetve a Weboldalon harmadik felek
tartalmaira mutató (többek között reklám, hirdetési célú) hivatkozásokat jelenítsen meg, vagy erre
harmadik feleknek engedélyt adjon. Az ilyen hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmakért
Szolgáltató – a jogszabályok által lehetővé tett mértékben - semmiféle felelősséget nem vállal. Az
ilyen tartalmakra az azokat publikáló vagy egyéb harmadik felek feltételei vonatkoznak, melyekért
Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a harmadik felek által biztosított tartalmak és szolgáltatások
esetében azok felett nem rendelkezik, így az ezekben fellépő hiányosságokért, műszaki
problémákért nem felel, de mindent megtesz ezek elhárítására és kiküszöbölésére.
Kifejezetten igaz ez a Google Inc. által biztosított – például Google Maps szolgáltatásra –, és
hasonló szolgáltatásokra.

8 Adatkezelési Szabályzat
8.1 Az adatkezelés célja, terjedelme, a személyes adatok védelme
A Tagok a Szolgáltatás felhasználását jelszó és felhasználó-azonosító birtokában kezdhetik meg.
Minden Tag saját felelőssége a jelszavának és felhasználó-azonosítójának biztonságos tárolása és
ezek jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelme.
Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató és a Tagok (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint
Érintettek) között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”) 65. § (3) értelmében ügyfélkapcsolat, az Előfizetők és
az Érintettek között pedig tagsági jogviszony áll fenn, az illetékes hatóság (Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság) nem vezet az adatkezelésről nyilvántartást.
Az adatkezelő a Szolgáltató (a jelen pont alkalmazásában úgy is, mint Adatkezelő). A Szolgáltató
az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A személyes adatok EGT-n kívüli harmadik
országba nem kerülnek továbbításra. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő – kivéve,
amennyiben kötelező jogszabályi, hatósági előírás teljesítéséhez, a Funkciók részét képező
kényelmi szolgáltatás nyújtása (például helyzet megosztása), illetve az Előfizetők és/vagy Tagok
által megrendelt egyéb szolgáltatás igénybevételéhez ez szükséges - harmadik fél részére nem
adja át. Ilyen esetben az Érintettet Adatkezelő az adott esetnek megfelelő módon és úton
tájékoztatja.
Az adatkezelés célja a Szolgáltatás Funkcióinak igénybevétele, időtartama az előfizetés idejével,
illetőleg a jogszabályokban, hatósági, kamarai és egyéb szakmai előírásokban szereplő kötelező
adatmegőrzési és adatszolgáltatási időtartammal megegyező, illetőleg – az előbbi rendelkezések
megfelelő alkalmazása mellett - az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig tart, az alábbi
rendelkezések szerint.

Előfizetési idő alatt megszűnő tagság, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás Érintett általi
visszavonása esetén az adott Tag, mint Érintett személyes adatai kezelésének ideje az előfizetés
időtartamának végétől, illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó, Adatkezelőnek az
Ügyfélszolgálat c. 9. pont alatt megadott e-mail címére küldött nyilatkozat Adatkezelő általi
kézhezvételétől számított legfeljebb 30 nap (ügyintézési idő), azzal, hogy amennyiben jogszabály,
vagy hivatalos szerv (például Országos Vadgazdálkodási Adattár , illetve az illetékes
vadászkamara) részére adatszolgáltatást köteles Adatkezelő vagy Adatkezelő útján az Előfizető
biztosítani, úgy a személyes adatokat a kötelezettség teljesítésének időtartamáig megőrzi. Ilyen
esetben Adatkezelő az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.
Az ezt meghaladó időn túl a tárolt személyes adatokat Adatkezelő anonimizálja, melynek
következtében azok az Érintettekkel többé nem hozhatók kapcsolatba, így nem minősülnek
személyes adatnak.
A különleges személyes adatok kezelésének időtartama az az időtartam, amely alatt az adott
Érintett fiókja létezik, illetve az általa ezen időtartam alatt a fenti módon bármikor közölt olyan
rendelkezés, miszerint az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a
fiókbeállításaiban a korábban megadott különleges adatait törli, ez egyúttal az Adatkezelő
rendszeréből való törlésnek minősül.
Az Adatkezelő által – az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján - kezelt személyes adatok köre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Érintett neve,
telefonszáma,
e-mail címe,
lakcíme,
vadászjegy száma,
vadásztársasági tagság(ok),
vadásztársasági tagság(ok) kezdete,
képmása

Az Adatkezelő által – az Érintettek önkéntes, írásbeli hozzájárulása alapján - kezelt különleges
személyes adatok köre:
•
•
•

Érintett vércsoportja,
gyógyszerérzékenységre,
allergiára vonatkozó adatai.

Érintettek különleges személyes adataikkal kapcsolatban maguk szabályozzák az adat(ok)
hozzáférhetőségét az alábbiak szerint:
-

nem publikus beállítás esetén kizárólag Tag, és az Előfizető adminisztrátori jogosultsággal
rendelkező Tagjai számára látható,
publikus beállítás esetén minden a Szolgáltatás aktivált használója számára látható.

A fent említett különleges személyes adatok Előfizetők, illetve Tagok általi megadása opcionális
és minden esetben előzetes, önkéntes, írásbeli hozzájáruláson, személyes adat esetén pedig
előzetes, önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelő felhívja az Előfizetők és a Tagok figyelmét, hogy a Szolgáltatás Funkcióinak minél
teljesebb körű kihasználása érdekében mindenképpen javasolt, azonban nem kötelező a fenti
adatok megadása. Hiányos, hibás adatokért, az ezekkel összefüggésben keletkezett bárminemű
kárért, különösen, de nem kizárólagos jelleggel a Szolgáltatás Funkcióinak használatával
összefüggő hiányosságokért és az abból eredő esetleges hátrányokért, veszteségekért, károkért az
Adatkezelőt (úgy is, mint Szolgáltatót) semmiféle felelősség nem terheli.
A különleges személyes adatok kezelésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást tartalmazó, Érintettek
által aláírt nyilatkozatot az Érintettektől (a Tagoktól) az Előfizetők szerzik be és adják át
Adatkezelő részére (személyes átadással vagy ajánlott postai küldemény formájában megküldve az
Adatkezelő Ügyfélszolgálat című fejezetének – 9. pontban megadott – címére). Előfizető és Tag a
különleges adatok felvitelét és léthatóságuk beállítását csak akkor kezdheti meg, amikor Előfizető

a Szolgáltató részére az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot bizonyítottan eljuttatta. A
Különleges személyes adatok kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozat formanyomtatványa ide
kattintva tölthető le.
Az Érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kezeli és védi.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Érintettekkel összefüggésbe nem hozható, az
azonosításukra nem alkalmas (így személyes adatnak nem minősülő) adatokat - különösen a
Funkciók használata során keletkezett, azokba feltöltött adatokat, és információkat (például:
statisztikák, vadmozgások, elejtett és tervezett elejtésszámok, fajok) - statisztikai célú
felmérések, tanulmányok készítése, tudományos kutatás céljából felhasználja, illetve ilyen célból
az erre illetékes szervekkel, úgy, mint szakmai kamarával, felsőoktatási intézménnyel, etc.
megossza.
Az Érintettek – külön kifejezett, önkéntes hozzájárulásuk esetén – Szolgáltatótól hírleveleket,
marketing célú megkereséseket kaphatnak e-mail útján, illetve egyéb elérhetőségeiken. Ezen
szolgáltatói tevékenység elfogadása a Szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, igénybevétel
esetén pedig hozzájárulásukat az Érintettek jogosultak bármikor a későbbiek során írásban,
„hírlevél-leiratkozás” tárgyú (Szolgáltató fent megadott elektronikus vagy postai elérhetőségeire
küldött) levél küldésével, illetve a Szolgáltató által esetlegesen felkínált egyéb, felhasználó-barát
úton megtiltani. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának
visszavonásáig tart.
Az Érintettek adatkezeléssel összefüggő jogosultságairól szóló tájékoztatás a jelen „Adatvédelmi
Szabályzat” pont alatt, „Az Érintettek jogai” című alpontban található.

8.2 Sütik
A Szolgáltató a Weboldal és a Szolgáltatás felhasználói élményének biztosításával és folyamatos
fejlesztésével összefüggésben cookie-kat, vagy más néven sütiket (a továbbiakban: „Sütik”)
használhat.
A Sütik olyan műszaki, kiegészítő vagy segéd adatfájlok, amelyek a felhasználó hardver eszközének
a meghajtóján kerülnek eltárolásra, a Weboldalra való ellátogatás pillanatában.
A sütik a böngésző beállításainak módosításával bármikor blokkolhatók, törölhetők, letilthatók és
újból engedélyezhetők. A blokkolás, törlés, letiltás azonban a Funkciók használatát korlátozhatja,
illetve megakadályozhatja.
A Szolgáltató által alkalmazott sütik típusai: Session Cookies („munkamenet sütik”) és Permanent
Cookies („állandó sütik”).

8.3 Az Érintettek jogai
8.3.1 Az Adatkezelő birtokában lévő személyes adatokról másolatot kérhetnek és
ahhoz hozzáférhetnek
E körben az Érintettek jogosultak visszaigazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy a
rájuk vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő kezeli-e, megfelelő esetben az adatokhoz
hozzáférhetnek, továbbá tájékoztatást kaphatnak az adatkezelés céljáról, az érintett személyes
adatok köréről, azon személyekről, akik részére ezek továbbításra kerültek vagy a jövőben
továbbításra kerülnek; jogosultak megismerni az adatkezelés időtartamát, vagy amennyiben ez nem
lehetséges, az ilyen időtartam meghatározásának szempontjait, kérhetik a személyes adatok
helyesbítését vagy törlését, illetve – bizonyos feltételek esetén – az adatkezelés korlátozását,
továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen; az arra illetékes felügyeleti hatóságnál panasszal
élhetnek és az irányadó jogszabályokban meghatározott egyéb jogaikat gyakorolhatják.

8.3.2 Adathelyesbítés

Az Érintett jogosult az Adatkezelőtől a pontatlan Személyes Adatok haladéktalan kijavítását kérni,
illetve – az adatkezelés céljára figyelemmel – a hiányos személyes adatokat kiegészíteni.

8.3.3 A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték; (b) az Érintett az irányadó jogszabályokkal összhangban a
hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésre egyéb jogalap nem áll fenn; (c) az Érintett
jogszabályban meghatározott esetekben visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy – a személyes adatok direkt marketing célú
kezelése esetén – az Érintett az ilyen célú adatkezeléssel szemben tiltakozik; (d) a személyes
adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

8.3.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett saját helyzetével
kapcsolatos okokból – arra hivatkozással tiltakozott az adatkezelés ellen, miszerint az
adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
azonban ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, azzal, hogy ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

8.3.5 Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.3.6 A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok
védelmét teszik szükségessé, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az Érintettek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a fentiekben felsorolt jogaik gyakorlása esetén a törölt vagy egyéb módon korlátozott személyes adatok hiányában - a Szolgáltatás Funkcióinak
némelyike vagy ezek mindegyike az adott Tag számára elérhetetlenné válhat, illetve az adott Tag
fiókjának időleges vagy végleges elérhetetlenné válásával járhat.

9 Ügyfélszolgálat
Szolgáltató elérhetőségei:
Székhely és levelezési cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.

E-mail cím: info@bitandpixel.hu
A jelen Feltételekben foglaltakkal kapcsolatos mindennemű megkeresést a Szolgáltató fentiekben
megadott elérhetőségeire kell megküldeni. A Szolgáltató a megkeresésekre a beérkezéstől
számított 30 napon belül válaszol.

10 Irányadó jog, joghatóság
A jelen Feltételekre és azok értelmezésére a magyar jog az irányadó, azzal, hogy az azzal
összefüggő vagy abból eredő jogviták elbírálására Magyarország bíróságai rendelkeznek
kizárólagos illetékességgel.

