Jogi nyilatkozat és adatvédelmi politika
A kubu.hu weboldalt a Maspex Olympos Kft. (cím: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.) megbízásából az Oditech
Studio Kft. (1148 Budapest, Kerepesi út 52. - Expo Trade Center) üzemelteti.
ADATVÉDELEM
A kubu.hu weboldal általában ingyenesen és anélkül látogathatóak, hogy bárkinek önmagáról bármilyen
személyes adatot meg kellene adnia. Azonban meghatározott részekhez való hozzáférés
regisztrációhoz kötött, melynek során a regisztrálónak olyan információkat kell megadnia, melyek
személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a
regisztrációnak nem előfeltétele.
A Maspex Olympos Kft. megbízásából az Oditech Studio Kft. mint adatkezelő, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit
teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez Ön hozzájárulását
adta. A regisztráció során a Maspex Olympos Kft. és az Oditech Studio Kft. tudomására jutott
személyes adatait nem teszi más számára hozzáférhetővé (kivéve a jogszabályi kötelezés vagy
hatósági eljárás eseteit), csak abban az esetben, ha Ön ahhoz kifejezett jóváhagyó hozzájárulását
adta.
Önnek jogában áll, hogy Maspex Olympos Kft.-től vagy az Oditech Studio Kft.-től bármikor tájékoztatást
kérhessen az adatai kezeléséről, valamint a weboldalra történő belépést követően az adatmódosítás
menüpontban személyes adatait helyesbítheti, vagy regisztrációját megszüntetheti.

1. Az adatkezelő neve: Maspex Olympos Kft.
2. Az adatkezelő címe: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.
3. Elérhetőség: email: info@kubu.hu

4. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott
hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre: A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím, város,
születési év, nem.

7. Az adatkezelés célja: A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a
felhasználó azonosítása a Játékban való részvételhez és üzleti célú ajánlatok továbbítása.

8. Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó
regisztrált tagja a közösségnek.

9. A személyes adatok törlése: A felhasználó a számára küldött hírlevélben megadott link
segítségével törölheti.
10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai
kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az
érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A
tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@kubu.hu e-mail címre kell eljuttatni, amire 8
munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés
időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

12. Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk.
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

VÉDJEGYJOGOK ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK
A weboldalon található tartalom (szöveg, más szellemi tulajdon) a Maspex Olympos Kft. szellemi
tulajdonát képezi és Maspex Olympos Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem
nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy
videóanyag stb.) Ön kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, de nem válik
jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére,
fénymásolására, átvételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
A KUBU megjelölések védjegyjogosultja a Maspex Olympos Kft. A kubu.hu domain név a Maspex
Olympos Kft. javára bejegyzettek. Ezen megjelölések vagy a velük összetéveszthetőségig hasonló
megjelölések harmadik személyek által történő bárminemű használata (kivételt képez a weboldalra,
termékre vagy a Maspex Olympos Kft.-re való hivatkozás), a Maspex Olympos Kft. jogait sérti, melynek
védelmében készek vagyunk haladéktalanul jogi lépéseket tenni.
Az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók, ötletek tekintetében ingyenes, területi korlátozás nélküli,
határozatlan időre szóló, a rendelkezésre bocsátás időpontjában ismert valamennyi felhasználási
módra kiterjedő használati jogot enged a Maspex Olympos Kft-nek. Az Ön által rendelkezésre bocsátott
fotók harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon sem sérthetik, valamint Ön
megfelelő jogosultságokkal kell rendelkezzen az elérhetővé tételükre.
Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, Maspex Olympos Kft. megbízásából az Oditech
Studio Kft. a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi. A weboldalt működtető cégek
jogosultak a weboldalakon megjelenő tartalmakat bármikor módosítani, vagy átírni, illetve a fenti
feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani.
Tanácsoljuk, hogy a jelen oldalakat időről időre ismét tanulmányozza át, hogy a mindig időszerű
információk birtokában legyen.

