KolorAPP mobilapplikációval kapcsolatos adatkezelés
Együttes adatkezelők megnevezése: Kazincbarcika Város Önkormányzata (Törzskönyvi
azonosítószám: 26456, adószám: 15726456-2-05, székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)
BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cégjegyzékszáma: 05-09-023129, adószám: 23727153-2-05, székhely: 3700 Kazincbarcika,
Munkácsy tér 1.)
BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma:
05-09-016903, adószám: 20689531-2-05, székhely: 3700 Kazincbarcika, Kuruc út 9.)
Az applikáció megfelelő működésének érdekében szükséges, hogy az azt letöltő és használó
felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó, érintett) az Adatkezelő számára bizonyos személyes
adatait megadja. Ezen adatokat az Adatkezelő bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat
maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció megfelelő
működése érdekében kezeli. A KolorAPP mobil applikáció Kazincbarcika közigazgatási határán
belülről tett városüzemeltetésre vonatkozó észrevételek bejelentőinek nyújt lehetőséget arra,
hogy telefonjukról könnyen és gyorsan tudjanak bejelentést tenni, illetve értesüljenek a
bejelentésük tartalmának alakulásáról, valamint, hogy könnyedén kapcsolatba tudjanak lépni
online a városüzemeltetéssel foglalkozó szervezetekkel. Az alkalmazás használatához szükséges,
hogy a Felhasználó megadja nevét, valamint e-mail címét, mely az ő pontos beazonosításához
szükséges. Az applikáció használatából származó anonim, összesített adatokat az Adatkezelő a
későbbiekben felhasználja alkalmazásának tovább fejlesztésére, illetve üzletvitelének és
marketing stratégiai döntésinek meghozatalaihoz.
1. Az adatok kezelésének célja: a KolorAPP nevű applikáció működtetése, a felhasználók
számára az elektronikus szolgáltatás elérhetővé tétele.
2. Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a.) pontja alapján, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.
3. Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A
Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás
birtokában hajtotta végre. Facebook vagy Google fiókkal történő regisztrálás esetén a társaságok
adatvédelmi tájékoztatója az irányadó. 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.
4. A kezelt adatok köre: Felhasználó hivatalos neve, e-mail címe, a bejelentő mobil eszközeinek
azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő
rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az alkalmazás zavartalan
működéséhez emellett szükséges a Felhasználó készülékéhez tartozó teljes hálózati hozzáférés.
5. Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a bejelentés időpontjától 12 hónapig
tárolja.
6. Az adatokhoz való hozzáférés: A kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül kizárólag
az Adatkezelő munkatársai és az alkalmazás fejlesztésével megbízott cég munkatársai férhetnek
hozzá az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben.
7. Az érintettek köre: Az applikációt használó valamennyi érintett.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok
törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
•
•
•

postai úton a 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. címen,
e-mail útján a titkarsag@barcikacentrum.hu e-mail címen,
telefonon a 06 48 799 212 számon.

9. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai: Bitnet Group
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszáma:01-09-190396, adószám:24937692-2-43,
székhely: 1192 Budapest Pannónia út 14.)
10. Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye
illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

