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ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

 

 

A Love Magenta Connected Underwear alkalmazásra vonatkozó adatvédelmi 
tájékoztató 
 

Általános rendelkezések 

A Deutsche Telekom AG kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatai 
védelmére. Minden esetben tájékoztatást adunk az általunk gyűjtött személyes 
adatok köréről, felhasználásáról, és az Ön adatvédelemmel kapcsolatos 
lehetőségeiről. 

Hol találom a rám nézve fontos információkat? 

A jelen adatvédelmi tájékoztató áttekintést ad a Deutsche Telekom honlapjának 
meglátogatása során kezel személyes adatok köréről.  
További információkért, ideértve a egyes termékekre vonatkozó adatvédelmi 
információkat, kérjük látogassa meg a következő weboldalt: 
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-
security/data-protection and https://www.telekom.com/en/deutsche-
telekom/privacy-policy-1744..  

Kinek a felelősségi körébe tartozik az adatok kezelése? Kihez 
fordulhatok a Deutsche Telekom adatvédelmi tevékenységét 
érintő kérdések esetén?is responsible for data processing?  

Az adatkezelő a Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, 
Németország. Bármely kérdés esetén, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz 
vagy a Csoport Adatvédelmi Biztoshoz: Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 
140, 53113 Bonn, Németország datenschutz@telekom.de. 

Mik a jogaim? 

Önnek jogában áll 

a) Tájékoztatást kérni az érintett személyes adatok kategóriáiról, az 
adatkezelés céljáról, az adatok címzettjeiről, a tárolás tervezett 
időtartamáról (GDPR 15. cikk); 

b) Kérni a helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését vagy 
kiegészítését (GDPR 16. cikk);  

c) A jövőre vonatkozóan bármikor visszavonni a hozzájárulását (GDPR 
7 (3) cikk); 

d) Az Ön adott helyzetben fennálló jogszerű érdekére való 
hivatkozással tiltakozni az adatok kezelése ellen (GDPR 31 (1) cikk); 

e) A GDPR 17. cikke alapján bizonyos esetekben kérni az adatok 
törlését - különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség 
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy jogellenesen 
kerültek kezelésre, vagy Ön a fenti (c) pont alapján visszavonja a 
hozzájárulását, vagy a fenti (d) pont alapján tiltakozott a az 
adatkezelés ellen;  

f) Bizonyos körülmények között követelni az adatok korlátozását - ha 
azok törlése nem lehetséges vagy a törlési kötelezettség vitatott 
(GDPR 18. cikk); 

g) Az adatok hordozhatóságát, vagyis, hogy az Önre vonatkozóan a 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban, pl. CSV megkapja, és 
hogy ezeket az adatokat szükség esetén egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa (GDPR 20. cikk); 

h) Esetleges panaszaival az adatkezelési ügyekben illetékes 
felügyeleti hatóságokhoz fordulhat, amely távközlési szerződések 

esetében Németországban: a Német Szövetségi Adatvédelmi és 
Információszabadság Biztos (Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit); egyéb ügyekben: Észak-
Rajna–Vesztfália Adatvédelemi és Információszabadság Biztosa 
(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen); míg Magyarországon: a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (dr. 
Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; 
Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: 
www.naih.hu).  

Kinek továbbítja a Deutsche Telekom a személyes adataimat? 

Az adatfeldolgozóknak, vagyis azon vállalkozásoknak, melyeket megbízunk az 
adatok jogszabályi kereteknek megfelelő - GDPR 28. cikk - kezelésével 
(szolgáltatók, teljesítési segédek). A Deutsche Telekom természetesen ilyen 
esetekben is felelős az Ön adatainak védelméért. Ezen vállalatok szolgáltatásait 
különösen az alábbi területeken vesszük igénybe: IT, értékesítés, marketing, 
pénzügy, tanácsadás, ügyfélszolgálat, HR, logisztika, nyomtatás.  

Együttműködő partnereinknek, melyek saját felelősségükre biztosítanak 
szolgáltatásokat Önnek, vagy az Ön Deutsche Telekom szerződésével 
összefüggésben. Ez abban az esetben történik, ha Ön szerződést köt velünk 
ezen partnerektől igénybe vett szolgáltatások igénybe vételére, vagy ha 
hozzájárul ezen partnerek szolgáltatásainak használatához, vagy ha a partner 
szolgáltatásainak használata jogszabályok alapján történik. 

Jogszabályi kötelezettségek alapján: Bizonyos esetekben a hatóságok részére 
történő adatszolgáltatás törvényi kötelezettségeink körébe tartozik. Például: 
Bíróságidöntés alapján a német szerzői jogi törvény (Urheberrechtsgesetz – 
UhhG) 101. bekezdése szerint a vállalat köteles adatokat szolgáltatni azon 
ügyfeleiről, akik a fájlmegosztó hálózatokon jogvédett tartalmak letöltését teszik 
lehetővé. 

Hol történik az adataim kezelése? 

Az adatok kezelése Németországban és más európai országokban történik.  

Ha kivételes esetben az adatai kezelése az Európai Unión kívüli országokban 
történik (i.e. harmadik országban), mindez csak az Ön kifejezett 
beleegyezésével, vagy a szolgáltatásaink nyújtása érdekében, vagy a törvény 
által előírt esetekben lehetséges. Továbbá, az Ön adatai harmadik országokban 
csak akkor kerülnek kezelésre, ha ehhez megfelelő szintű adatvédelmet 
biztosító intézkedések kerültek bevezetésre (pl. az EU Bizottság megfelelőségi 
határozata vagy megfelelő garanciák biztosítása, GDPR 44. cikk). 

A jelen tájékoztatóval érintett adatkezelés kapcsán a személyes adatok nem 
kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi 
szervezet részére továbbításra / a személyes adatok 

Mely adatok kerülnek rögzítésre, ezek hogyan kerülnek 
felhasználásra és mennyi ideig kerülnek tárolásra? 

Az alkalmazás használata során a szerverünk átmenetileg feldolgozza az 
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eszköze IP címét és egyéb műszaki jellemzőit, így az alkalmazáson belül 
megtekintett tartalmakat ((GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)). 

Felhatalmazás 

Ahhoz hogy az alkalmazás működjön az eszközén, szüksége van az eszköz 
különböző funkcióihoz és adataihoz való hozzáférésre. Ehhez bizonyos 
hozzájárulásokat kell adnia (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

A különböző gyártók különféleképpen programozzák a hozzájárulási 
kategóriákat. Az Android például az egyedi hozzájárulásokat több hozzájárulás 
kategóriába csoportosítja, és csak a teljes hozzájárulás kategóriát lehet 
elfogadni. 

Kérjük ne felejtse el, hogy ebben az esetben nem tudja használni a 
weboldalaink által kínált összes funkciót.  

Ha Ön a hozzájárulását biztosítja azt a következők szerint használjuk fel: 

Helymeghatározási adatok  
Az alkalmazás elkéri az aktuális tartózkodási hely adatait. A LoveChip (Bluetooth 
adatgyűjtő) alkalmazáshoz történő csatlakoztatásához Bluetooth kapcsolatra 
van szükség. Az Android ezt a kapcsolatot csak akkor engedélyezi, ha az 
alkalmazás meghatározhatja az aktuális tartózkodási helyét. Az alkalmazás nem 
határozza meg a tartózkodási helyét, így nem tárol és nem dolgoz fel 
helymeghatározási adatokat. 

Küld-e az alkalmazás értesítéseket? 

Az értesítések üzenetek, melyeket az alkalmazás küldi a készülékre és ezek 
kiemelt prioritással kerülnek megjelenítésre. Az alkalmazás alapértelmezésként 
helyi értesítéseket használ, feltéve ha az alkalmazás telepítésekor vagy annak 
első használatakor ehhez jóváhagyását adta (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pont). Az értesítések fogadását bármikor letilthatja az eszköze beállításai között. 

Elemzik a felhasználási szokásaimat, pl. reklám célokra, 
követésre? 

Magyarázatok és fogalom-meghatározások: 

Azt szeretnénk, ha örömmel használná az alkalmazásunkat. Ezen cél eléréséhez 
gazdasági érdekünk fűződik. Felhasználási szokásait anonimizált adatok 
alapján elemezzük, hogy ezzel felhasználóbarát alkalmazást kínáljunk Önnek. 
Ez az információ közvetlenül Önre nem vezethető vissza. Ezt követően Önnek 
általános tájékoztatást nyújtunk az adatfeldolgozás különféle céljairól és 
technikáiról. Ezután Ön visszavonhatja a korábban adott hozzájárulását. Kérjük 
ne felejtse el, hogy ebben az esetben nem tudja használni az alkalmazás által 
kínált összes funkciót.  

a) A felhasználás célja (GDPR 6 (1) f cikk / Német Távközlési 
Törvény (Telemediengesetz – TMG) 15 (3) bek. 

Tagek kezelése  
A tageket az alkalmazásokban található követési eszközök kezelésére 
használjuk. Ehhez minden képernyő maszkhoz be van állítva egy ún. tag. A 
tagek alapján a rendszer meg tudja határozni, hogy mely követési eszközt kell 
használni az adott oldalon. A tagek kezelésével kontrollálható a követés 
szolgáltatás, így a vonatkozó eszközök csak a megfelelő helyzetben kerülnek 
használatra. 

Piackutatás / Elérés mérése  
Az elérés mérésének célja az alkalmazás használati intenzitásának és a 
felhasználók számának statisztikai mérése, továbbá az összekapcsolt 
szolgáltatásokra vonatkozó összehasonlítható adatok beszerzése. A folyamat 
során nem történik egyéni felhasználók beazonosítása. Az Ön 
személyazonossága folyamatosan védett. 

 

b) Technikák 
Sütik 
Bizonyos szolgáltatások esetében ún. cookie-kat (sütiket) 
használunk. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyet a webszerver 
küld a böngészőjére, és ezek elmentésre kerülnek a számítógépe 
merevlemezén. Így a rendszer képes annak megállapítására, hogy 
ugyanazon eszközről Ön többször meglátogatta az adott 
alkalmazást. 
 
A munkamenet-cookiek olyan sütik, melyeket csak az adott 
internetes munkamenet idejére tárolunk az eszközén és a 
különböző tranzakciókhoz szükségesek (pl. bejelentkezés vagy 
vásárlás). Ezek egy egyszerű tranzakció azonosítót tartalmaznak. 
 
Egyes szolgáltatások esetében maradó sütiket (persistent cookies) 
használunk, melyeket a jövőbeli internethasználat céljából tárolunk 
az Ön eszközén. Ebben az esetben tájékoztatjuk a sütik tárolási 
időtartamáról. 
 
Mérőpixelek 
A mérőpixelek egyszerű képek, melyek 1x1 pixelt mérnek. 
Áttetszőek, vagy a háttérrel megegyező színűek, így nem láthatók. A 
mérőpixelt tartalmazó alkalmazás oldal megnyitásakor ez a 
kisméretű kép letöltésre kerül a szolgáltató szerveréről és a letöltés 
tényét a szerver rögzíti. Így a folyamat szolgáltató látja, hogy mikor, 
mennyi felhasználó kérte a mérőpixelt vagy látogatta meg az 
alkalmazás oldalát. A szolgáltató egyben további információkat is 
rögzíthet, pl. böngésző információk, operációs rendszer, 
képernyőfelbontás. 
 
JavaScript 
A JavaScript az alkalmazások meghívására szolgál, továbbá az 
összegyűjtött paraméterek adott szolgáltató/mérőpixel szolgáltató 
felé történő továbbítását végzi. 

1. sz. változat: (egyéni opt-in / opt-out)  
Az alkalmazásban felhasznált folyamatok:   

Vállalat Cél Tárolási 
időtartam 

Bevonva mint Opt-in /opt-out 

Korrigál Elérés 
mérése 

1 hónap Felelős [GOMB] 

Változat 2: (központi opt-in /opt-out) 

Az adatgyűjtést, feldolgozást és felhasználást az „Álnevesített felhasználási 
adatok továbbítása” gombbal tudja visszavonni. Kérjük vegye figyelembe, hogy 
ezzel csak az alkalmazás általi mérést deaktiválja. 

[GOMB] Álnevesített felhasználási adatok átadása 

Az alkalmazásban felhasznált folyamatok   

 

Vállalat Cél Tárolási 
időtartam 

Bevonva 
mint 

Kiigazít Az elérés 
mérése 

1 hónap [GOMB] 

 

Az adatvédelmi információk utolsó felülvizsgálatának dátuma: 2019. július 30. 
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