Pubhunter App
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Pubhunter App tulajdonosa és üzemeltetője az Extreme Net Kft. (továbbiakban
Adatkezelő) szolgáltatásainak igénybe vétele érdekében szükséges, hogy az ügyfél
(jogosult) az Extreme Net Kft. számára egyes személyes adatait megadja. Ezen adatokat az
Extreme Net Kft. bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és
kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása érdekében kezeli és továbbítja. Az
adatkezelés részletes szabályait a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

1. Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:
1.1. Adatkezelő neve: Extreme Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
1.2. Adatkezelő címe: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.
1.3. Adatkezelő elérhetősége: info@extremenet.hu
1.4. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54792/2012
2. Adatkezelés módja, megnevezése, jogalapja:
Az adatkezelés az adatkezelő „PubHunter” szolgáltatása igénybevevőjének (továbbiakban:
jogosult vagy ügyfél) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása
alapján történik, mely hozzájárulást ahhoz adja a jogosult, hogy „PubHunter”szolgáltatás
igénybe vétele során közölt személyes adatai a szolgáltatás nyújtása érdekében
felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása.
A PubHunter applikáció tulajdonosa és üzemeltetője Adatkezelő, az Extreme Net Kft.
Adatkezelő általános adatvédelmi irányelvei és a hozzájuk kapcsolódó fogalommagyarázat a
következő linken érhető el: http://extremenet.hu/info/adatvedelem.html
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a
megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért az adatkezelőt felelősség nem terheli.
3. A kezelt adatok köre:
3.1. Az ügyfél döntése alapján megadható adat:
Facebook login esetén a felhasználó Facebook adatlapján szereplő adatok, Facebook
ismerőseinek listája (a PubHunter applikáció News Feed funkciójának működéséhez),
valamint az ügyfél GPS koordinátái a lokálisan releváns ajánlatok megjelenítése
érdekében.

A PubHunter okostelefon alkalmazás bizonyos funkcióinak (MasterCard® Mobile
fizetés, kuponvásárlás, kupon felhasználás, news feed, check in) használatához feltétel a
Facebook login.
Adatkezelő időszakos nyereményjátékokat és promóciókat szervez harmadik fél
bevonásával. Az applikáció letöltésével és a Facebook loginnal az ügyfél tudomásul
veszi, és hozzájárul, hogy ezzel automatikusan részt vesz a játékban vagy promócióban,
és hogy a Facebook ID-ját sorsolás céljából Adatkezelő felhasználja, vagy azt harmadik
fél részére átadja. Adatkezelő a Facebook ID-n kívül semmilyen más adatot harmadik fél
számára nem jogosult átadni promóció vagy nyereményjáték sorsolás céljából. A
Facebook ID harmadik fél részére történő átadása csak az aktuális promóció vagy
nyereményjáték időtartamára lehetséges, a lejárat dátumát követően Adatkezelő
kötelezi a harmadik felet az átadott adatok megsemmisítésére.
3.2. A jogosult online jelentkezik be a „PubHunter” rendszerébe, ezért a rendszer
működtetése során technikailag is rögzítésre kerülnek adatok: a jogosult bejelentkező
számítógépének és mobil eszközeinek azon adatai melyek a szolgáltatás igénybe
vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere, a technikai
folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az ügyfél külön nyilatkozata
vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen
adatok egyéb személyes ügyféladatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.
3.3. A pubhunterapp.com weboldalt az Adatkezelő üzemelteti. A weboldal tartalma kizárólag
tájékoztató jellegű és az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő
előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.
A Weboldal harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra mutató linkeket is
tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása
alatt, így azokért az Adatkezelő semminemű felelősséget nem vállal.
A Weboldal egyes részei az ügyfél azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a
továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói
használatával ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az ügyfél
számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k
főszabály szerint 30 napig tárolódnak, az ügyfél ugyanakkor bármikor kérheti azok
törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookiekal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi
esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az
adott Weboldal minden szolgáltatását.
Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet
címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat

szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb
személyes adatokkal, amely alapján ügyfél személyesen azonosítható lenne.
3.4. A PubHunter mobil applikáció iOS és Android környezetben történő használatával
Ügyfél hozzájárul, hogy Adatkezelő az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok
használatának időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Az ügyfél GPS koordinátái
felhasználásra kerülnek az applikáció alapvető funkcióinak használata érdekében, ezen
koordináták ugyanakkor nem kerülnek eltárolása Adatkezelő által. Ügyfél személyes
adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre. Felhasználó
hozzájárul, hogy mobilkészülékére „Push” értesítést, megadott email címére
elektronikus levelet küldjön Adatkezelő, mely üzenetek harmadik fél ajánlatait is
tartalmazhatják.
A PubHunter mobil applikáció adatkezelési szabályzata egyaránt megfelel, és
összhangban
van
az
Apple
mindenkori
Privacy
Policy
irányelveivel
(http://www.apple.com/privacy/) és a Google mindenkori adatkezelési előírásaival
(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
3.5. A http://www.facebook.com/pubhunterapp Facebook oldal és azon található
applikációk teljes mértékben megfelelnek a Facebook adatkezelési szabályzatának
(http://www.facebook.com/about/privacy/). Facebook login esetén az ügyfél
Facebookon megadott adatai bekerülnek a PubHunter applikáció adatbázisába. Ügyfél
választása szerint jogosultságot adhat PubHunter Facebook applikációnak, hogy az
részére üzenetet küldjön és a Facebook üzenőfalára írjon.
Ügyfél Facebook ismerőseinek listája az applikáció News Feed funkciójának
működtetése érdekében tárolásra kerül. Ügyfél választása szerint – a Facebook
hivatkozott adatkezelési irányelveinek megfelelően – visszavonhatja korábban adott
hozzájárulását. Adatkezelő a rögzített adatokat anonim statisztikakészítés céljára
használja fel, a felhasználás adatait nem rendeli hozzá ügyfél személyes adataihoz.
3.6. PubHunter mobil applikáció a MasterCard® Mobile fizetési szolgáltatásának
közvetítője, a „Pay with MasterCard Mobile” gomb az ügyfelet átviszi a PubHunter
alkalmazásból a MasterCrad® Mobile alkalmazásba. A MasterCard® Mobile alkalmazás
használatával az ügyfél tudomásul veszi, hogy a MasterCard® Mobile adatvédelmi
szabályzata és felhasználási feltételei érvényesek, és azt, hogy Adatkezelőnek a
MasterCard® Mobile szabályzataira vagy működésére semmilyen ráhatással nincsen.
3.7. A PubHunter applikáción keresztül letöltött és beváltásra kerülő elektronikus kuponok
adatai az anonim felhasználási statisztikák összeállítása érdekében tárolásra kerülnek.
Ügyfél az applikációban a felhasználást követő három napig láthatja a már nem aktív
kupont, ezt követően ez az applikáció elindítása nélkül is törlésre kerül, a
háttéradatbázis ugyanis az applikáció futtatása nélkül is frissül.

3.8. A
PubHunter
applikációban
a
felhasználónak
lehetősége
van
egyes
Vendéglátóhelyekhez és Partikhoz „Review”-t, szöveges értékelést írni. Ezen értékelések
esetén felhasználó választhat, hogy Facebookon megadott neve vagy egy általa megadott
becenév (nick név) kerüljön megjelenítésre a többi felhasználó számára az értékelése
mellett. Adatkezelő egyértelműen azonosítani tudja, hogy melyik felhasználó milyen
értékeléseket tett közzé. Adatkezelő jogosult az értékeléseket megjelenítés előtt
ellenőrizni, és azok nem elfogadható stílusára, hangvételére felhívni felhasználó
figyelmét. Amennyiben felhasználó többszöri figyelmeztetés ellenére is kifogásolható
stílusú értékeléseket tesz közzé, Adatkezelő az adott felhasználó Facebook azonosítója
alapján elérhetetlenné teszi számára PubHunter alkalmazás futtatását.
3.9. A
PubHunter
applikációban
a
felhasználónak
lehetősége
van
egyes
Vendéglátóhelyekhez és Partikhoz fotókat készíteni és feltölteni. Felhasználó saját
PubHunter profil oldalán beállíthatja, hogy mely fotói jelenjenek meg nyilvánosan, a
többi felhasználó számára is. Felhasználó profil oldalán törölheti az általa készített
fotókat. Az alkalmazás segítségével készített fotókat Adatkezelő tárolja, a nyilvános
státuszú fotókat adott Vendéglátóhelyhez és Felhasználói profil oldalhoz kapcsolódóan
minden PubHunter felhasználó számára megjeleníti. A felhasználó által nyilvános
státuszúra állított fotók tartalmát Adatkezelő ellenőrzi, és jóváhagyását követően
engedélyezi fotók megjelenését PubHunter applikációban. A készített fotóért teljes
egészében az azt feltöltő, Adatkezelő által egyértelműen azonosítható PubHunter
felhasználó vállal minden jogi felelősséget. Felhasználó adatait kizárólag Hatósági
megkeresés esetén adja ki Adatkezelő.
4. Az adatkezelés célja:
4.1. Az ügyfél önkéntes döntése alapján megadott adat (3.1 pont) kezelésének célja a
„PubHunter” helymeghatározó és közösségi szolgáltatásainak jogosult általi
igénybevétele, Jogosult felhasználó megtalálhatóságának biztosítása. A jogosult
üzeneteinek és a neki szóló üzeneteknek az eljuttatása. Jogosult folyamatos
tájékoztatása a „PubHunter” és az azzal szerződésben állóknak az jogosult
érdeklődésére számot tartó ajánlatairól, akcióiról.
4.2. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (3.2) pont célja, statisztikakészítés, az
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
4.3. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személyek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az
ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
4.4. Az adatkezelő a személyes adatok átadása nélkül harmadik fél ajánlatait eljuttathatja a
„PubHunter” regisztrált ügyfelei részére. Mindezt az adott környezetet (Facebook, mobil

applikáció, web) szabályozó jogszabályok és a mindenkor érvényes adatkezelési
előírások betartása mellett teszi.
5. Az adatkezelés időtartama:
5.1. Ügyfél által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az ügyfél
regisztrációja a „PubHunteren” meg nem szűnik. Az adattörlés időpontja az ügyfél
regisztrációjának megszűntetésétől számított 3 év.
Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult az ügyfél
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi
felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára
őrizni is.
5.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok (3.2)
a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából
indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb személyes ügyfél-adatokkal – törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha ügyfél adatainak 3.1
pont szerinti adatainak kezelése megszűnik (5.1 pont), úgy ezt követően a technikai
adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
6. Rendelkezés személyes adatokkal:
Személyes adatokban bekövetkezett változás az adatkezelő mindenkori levelezési címére
küldött ajánlott postai küldeményként feladott levélben, kifejezett, írásos nyilatkozattal
közölhető.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény vagy e szabályzatból származó
kötelezettség teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
7. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, külső adatfeldolgozót
nem vesz igénybe.
8. Adattovábbítás lehetősége:
8.1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági/hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen

adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem
tehető felelőssé.
9. Az adatkezelési szabályzat módosítása.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi ügyfelet
megfelelő módon (hírlevélben, és/vagy az Adatkezelő honlapján) tájékoztatni kell. A
szolgáltatás további felhasználásával az ügyfelek a megváltozott adatkezelési szabályokat
tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
10. Az ügyfél jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan:
Személyes adataik kezeléséről ügyfelek az adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő
címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben tájékoztatást kérhetnek. A
tájékoztatáskérés kiterjedhet ügyfél adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára,
jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg
ügyfél adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8
munkanapon belül köteles válaszolni.
A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzat 5.1 – 5.2 pontjaiban írtak az
irányadók.
11. Jogérvényesítési lehetőségek:
Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv.
(Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is
(1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos
kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetőek az adatkezelő munkatársai is a 11.
pontban írtak szerint.
Kelt: Budapesten, 2013.09.02.

Pubhunter App
PRIVACY POLICY
In order to enlist the use services of Extreme Net Kft., owner and operator of PubHunter
App (hereinafter referred to as Data manager), user (hereinafter referred to as Client or
Entitled) must provide certain personal data to Extreme Net Kft. Data manager use and
transmit the personal data only for the above mentioned purpose and in accordance with
the current data protection laws in force.
1. Name, address, contacts of data manager:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Name: Extreme Net Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Address: H-1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.
Contact: info@extremenet.hu
Data protection registry number: NAIH-54792/2012

2. Title, method and legal basis of data management:
2.1. Data management uses the personal information provided voluntarily and after
sufficient briefing by Clients solely in order to identify Users and to provide PubHunter’s
services. Data management is conducted in accordance with the subsection a) of Section
5. § (1) of the Act No. CXII of 2011 on Informational Self-Determination and Freedom of
Information, based on the voluntary consent of the Clients.
2.2. Owner and operator of the PubHunter application is Data manager / Extreme Net Kft.
General privacy policy and related explanation of Data manager can be found at the
following link: http://extremenet.hu/info/adatvedelem.html
2.3. Data manager never verifies personal data given to it. The person giving the data bears
all responsibility for its genuineness, Data manager cannot be held responsible for this.
3. Scope of managed data
3.1. Data voluntarily given by Client :
3.1.1.1.
In case of a Facebook login, Client voluntarily gives the following data to
Data manager: every personal data on User’s Facebook profile, the list of its
Facebook friends (for ensuring the News Feed functionality), Client’s GPS
coordinates (for ensuring location- relevant offers).
3.1.1.2.
Facebook login is an indispensable prerequisite for using certain
functions of PubHunter (MasterCard® Mobile payment, Coupon Store, coupon
use, News Feed, check in).
3.1.1.3.
Data manager regularly organizes competitions and promotions in
cooperation with third parties. By downloading the application and logging in

to Facebook through it, Client acknowledges and agrees that Client is a
participant in any competition and promotion and that Data manager uses or
disclose Client’s Facebook ID to third parties to conduct a draw. Besides
Facebook ID, Data manager has no right to disclose any other data to third
parties for any competition or promotional use. Facebook ID can only be
disclosed to third parties for the above mentioned reasons and only for the
time of the given promotion or competition. After the given promotion or
competition ends, third party is obliged to destroy the data given to him by
Data manager.
3.2. As Client logs in online to PubHunter, certain technical data is automatically collected by
the system during its operation, including data generated by Client’s computer or
mobile device during use of PubHunter and which are collected by Data manager’s
system as automatic results of technical processes.
3.2.1.The system automatically logs these automatically collected data without any
consent from Client at Client’s every log in and log out. This data cannot be
connected to personal data except when law requires it. This data is only available
to Data manager.
3.3. The pubhunterapp.com website is operated by Data manager and its content is for
information only. The content of the websites is the intellectual property of the Data
manager, and shall not be used in any form without the written authorisation of the
Data manager. The website may contain links pointing to websites operated by third
parties. The content of these sites is not the responsibility of the Data manager.
3.3.1.1.
Some parts of the website contain small data files (cookies). By visiting
this website and using its particular functions Client agrees that the cookies
will be stored on Client’s computer, allows the data manager to access them.
The cookies are stored for 30 days according to the policy, but you can ask for
deletion at any time. Besides, with the help of a browser software you can edit
or stop the processes concerning cookies. Note that by deleting the cookies,
you may not be able to use all the features of the website. On the given
website, in order to log the visit, the Client's IP address will be stored, only for
statistical purposes. The data of this file will not be combined with Client’s
other personal data.
3.4. By using PubHunter on an iOS or Android platform, Client agrees that Data manager
creates anonym statistics about the use and the time of use of functions. Client’s GPS
coordinates are used for the basic functionality of the application, however they are not
stored by Data manager. Client’s personal data is never connected to usage data. Client
accepts that Data manager occasionally sends push messages and emails to Client which
might contain offers form third parties. PubHunter mobile application’s privacy policy is

in accordance with the guidelines of Apple’s (http://www.apple.com/privacy/) and
Google’s (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) privacy policies.
3.5. The http://www.facebook.com/pubhunterapp Facebook profile and every application
on it befit Facebook’s privacy policy (http://www.facebook.com/about/privacy/). In
case of a Facebook login, Client’s Facebook data transfers to PubHunter’s user database.
Client can permit PubHunter’s Facebook application to send messages to Client and to
write to Client’s wall.
3.5.1.1.
Client’s Facebook Friends List is being stored in order to ensure the News
Feed functionality of the application. Client has the right to revoke its
previous consent – following the rules of Facebook’s privacy policy. Data
manager uses stored data to prepare anonym statistics and doesn’t connect
this information to Client’s personal data.
3.6. PubHunter mobile application is a mediator of MasterCard® Mobile payment services,
its „Pay with MasterCard Mobile” button takes Client from the PubHunter application to
MasterCard® Mobile application. By using the MasterCard® Mobile application, Client
acknowledges that the privacy policy and general terms and conditions of MasterCard®
Mobile apply, and Data manager is unable to influence these.
3.7. All data of electronic coupons downloaded and redeemed through PubHunter are being
stored for anonym statistical purposes. Client is able to see the inactive coupons in the
applications for three days after use, then it automatically gets deleted, even without
starting the application.
3.8. Client is able to write “Reviews” to parties and venues in PubHunter. Client can choose if
he/she wants to publish these reviews under Client’s Facebook name or under another
nickname. Data manager is able to clearly identify the owner of any review. Data
manager has the right to check every review before publishing it in the application and
point out its unacceptable style or language if needed, In case Client keeps publishing
reviews in a similar manner despite several warnings, Data manager has the right to
deny the services of PubHunter by blocking Client’s Facebook ID.
3.9. Client is able to take and upload photos to parties and venues in PubHunter. Client is
able to delete or set the privacy level of every photo he/she took on Client’s PubHunter
profile. Every photo taken through PubHunter is stored by Data manager and make
every one that has been flagged as “public” visible to every users on the Client’s and
given venue’s profile pages. Data manager checks the authenticity of every public photo,
they are only visible in the application after approval. Client claims all legal
responsibility for every photo he/she uploads. Data manager is able to clearly identify
the owner of every photo, but only disclose this information to the lawful request of
competent authorities.

4. Objective of data management:
4.1. Voluntarily given Client data (3.1.) is required to ensure the location relevant and social
functionality of the PubHunter application to the Client, to be able to send messages of
and intended to the Client, and to be able to inform Client of current promotional or
other offers of PubHunter or cooperating third parties.
4.2. Data stored automatically (3.2) is required to prepare statistics, to develop the IT
infrastructure, and to protect the rights of Client.
4.3. Data manager mustn’t use provided personal data for any purpose other than what has
been declared above. Personal data can’t be shared with third parties or authorities
without the previous consent of Client except when required by law.
4.4. Data manager can forward third party offers to PubHunter’s registered users without
disclosing personal data. Data manager does so according to the regulations governing
the given platform (Facebook, mobile, application, web) and to the law.
5. Duration of data management:
5.1. Data management of personal data given by Client upholds until Client’s PubHunter
registration ceases to exist. Data will be deleted 3 years after registration ends.
5.1.1.1.
In cases of illegal, deceptive use of personal data, crime committed by
Client or attack against PubHunter’s system by Client, Data manager has the
right to delete Client’s data immediately, however in case of suspicion of a
crime or civil rights responsibility Data manager has the right to keep the data
during given procedure’s duration.
5.2. Data stored automatically during the use of the system (3.2) is stored only for a
justifiable duration. Data manager ensures that this data never will be connected to
personal data except when law requires it. When data management (3.1) of Client’s data
ends (5.1), Client won’t be identifiable from any technical data anymore.
6. Modifying managed data:
6.1. Requests to change in stored personal data can be asked in a written and signed form
sent by mail to Data manager’s address.
6.2. After fulfilling requests to modify or delete personal data, Data manager won’t be able to
restore the previous data.

7. Processing data:
7.1. Data manager process all data by itself, without any use of third party.
8. Disclosing data:
8.1. Data manager has to provide any personal data stored by it according to its policy to
competent authorities if this is required by law or court order. In these cases Data
manager claims no responsibility for disclosing data or any of its consequences.
9. Amendment of the Privacy Policy:
9.1. Data manager reserves the right to unilaterally amend this Privacy Policy. Data manager
must inform all of its Clients by email and/or on its website of the changes right after
the amendments were made. By further use of the services, Client accepts all of the
Privacy Policy’s amendments, no further consent is required from their part.
10. Client’s rights regarding to their personal data handled by Data manager:
10.1.
Client can request information from Data manager anytime about the
management of his/her personal data in written form sent by recorded delivery.
Information can be asked regarding the aim, scope, legal claim, duration of legal data,
the name and address of people managing the data, the processes related to data
management and about whom and why Client’s personal data was or is disclosed.
10.2.
Data manager has 8 workdays from the time receiving the letter to fulfill Client’s
request.
10.3.
Rules regarding the removal of managed data can be found in 5.1-5.2 of current
policy.
11. Enforcement of rights:
11.1.
Client can validate his/her claim before Civil Court as prescribed in Act No. IV of
1959. or alternatively can ask for assistance from the Hungarian Parliamentary
Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (1122. Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). Client can also ask for any information regarding data
management from Data manager as described in 11. of current policy.
Budapest, 2013.09.02.

