Adatkezelési nyilatkozat
Adatkezelési nyilatkozat a Green Taxi App Taxi rendelő Mobilapplikációhoz
A Green Taxi App taxi rendelő mobil applikáció egy ingyenesen használható mobil applikáció,
melynek segítségével a felhasználó a Green Lite Taxi Kft. taxi szolgáltatásait egyszerűen
megrendelheti. Külön írásbeli engedély hiányában tilos a mobil applikáció fentiekről eltérő,
avagy kereskedelmi, üzleti célú felhasználása, avagy annak ellenérték fejében történő
továbbértékesítése. A mobil applikáció használata során személyes adatok kezelésére is sor
kerül, az alábbi szabályok szerint:
1. Az adatkezelő adatai:


Green Lite Taxi Kft.



1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.,



Cg. 01-09-170863

2. Az adatkezelő elérhetőségei:


telefon: +36 1 400 0000



web: www.greentaxi.hu



e-mail: info@greentaxi.hu

3. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
4. A kezelt adatok
4.1. A regisztrációhoz kötelezően megadott adatok:
a. név
b. telefonszám
c. e-mail cím
4.2. A taxi rendelés során rögzített adat a felhasználó földrajzi pozíciója
4.3. A taxi rendelés során önkéntesen megadott adatok.
4.4. A taxi rendeléskor rögzítésre kerülnek, kerülhetnek a rendeléshez kötődő adatok is
(megrendelések száma, ideje, az utazás hossza, úti célja és az útvonal), továbbá a
rendelést leadó telefonkészülék IMEI száma. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy
egyes, a szolgáltatást rendeltetésellenesen használó felhasználókat, illetve IMEI
számokat kizárjon a szolgáltatásból.

5. Az adatkezelés célja
5.1. a regisztráció során megadott adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása,
jogosultságainak ellenőrzése, kezelése,
5.2. a regisztráció során megadott név és telefonszám, valamint a rendelés során
rögzített adatok felhasználásának célja a rendelés kiközvetítése a rendelést teljesítő
személytaxi részére,
5.3. a rendelés során rögzített adatok felhasználásának célja továbbá azok elemzése az
egyes felhasználók valamint valamennyi felhasználó számára magasabb minőségű
szolgáltatás nyújtása, illetve marketing- és statisztikai célok érdekében.
6. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek
A felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai, személytaxis sofőrei és egyéb
szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek
hozzá.
7. Az adatkezelés időtartama
A felhasználók által megadott adatokat 5 évig tároljuk. A felhasználó kérése esetén
regisztrációját megszüntetjük, a rendelési információkat azonban ez esetben is a fenti 5.3
pontban foglalt cél ellenében, azonban a felhasználó személyi adataihoz már nem köthető,
azaz beazonosíthatatlan módon megőrizzük.
8. Hirdetések
A szolgáltató fenntartja magának a jogot az applikáció egyes felületein hirdetések
elhelyezésére.
9. Szerzői jogok
A taxirendelő applikációt, illetve az azon elhelyezett védjegyeket a szellemi alkotásokhoz
fűződő

jogok

védik,

azok

jogellenes

felhasználása

(így

különösen

másolása,

rendeltetésellenes és engedély nélküli felhasználása, feltörése, stb.) jogi eljárást vonhat
maga után.
10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A kötelező személyes adatok megadása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes
adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben munkatársaink
meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján) és válaszolnak a

kérdésekre. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják,
vagy kapták meg a felhasználó adatait. Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az
adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint
a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét.
11. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége
A felhasználó a regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen adatkezelési
szabályzatot. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a
felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás
módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési
szabályzatot.

