A VilágVédő című applikáció használatáról

Titoktartás és felhasználási feltételek
A Project Everyone nevű szervezetnél a titoktartást nagyon komolyan vesszük.
Ez a tájékoztató azt részletezi, hogy hogyan kezeljük a feltöltött fotókat, melyek a felhasználás
feltételei és a felhasználók jogai.
1.) Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?
Az applikációnkra feltöltött fotók adatellenőrzője a Project Everyone. A feltöltött fotókért, valamint
azok felhasználási módjáért felelősséget vállalunk. Ha bármilyen kérdése lenne a tájékoztatóban
foglaltakkal vagy a jogaival kapcsolatban, legyen szíves e-mailben megkeresni minket a
lesson@project-everyone.org címen.
Ha azt szeretné kérni tőlünk, hogy távolítsunk el egy fotót a képgalériánkból vagy az applikációról,
akkor a nap bármely órájában kapcsolatba léphet velünk.
Hozzávetőlegesen 24 órát is igénybe vehet, amíg a törlés realizálódik, de mindig törekszünk arra,
hogy az eltávolítás a kérés megjelenésétől számítva a lehető leghamarabb megtörténjen.
Amennyiben úgy érzi, hogy a galériánkban található bármely fotó nem képviseli a Globális Célok
szellemiségét, kérjük azt azonnal jelezze nekünk.
Napi rendszerességgel követjük nyomon az applikációt és törlünk minden olyan fotót, amelyről úgy
gondoljuk, hogy nem felel meg a Globális Célok szellemiségének. Ez teljes mértékben a saját
magunk által végzett megítélés alapján történik.
2.) Milyen információt gyűjtünk?
Ezen applikáció segítségével név nélkül fényképezett gyermek- és diákarcokat gyűjtünk abból a
célból, hogy a VilágVédő program iránti elkötelezettségüket bemutassuk, valamint azért, hogy a
Globális Célokat minél szélesebb körben megismertessük. Neveket, illetve semmilyen más
személyes jellegű információt nem gyűjtünk.
Ön 16 év alatti személy?
Amennyiben Ön 16 év alatti személy, szülői nyilatkozatra lesz szüksége, mielőtt magáról bármilyen
fotót feltöltene.
16 éven aluliak esetén csak akkor tölthető fel fotó az applikációra, ha az egyik szülő (illetve a szülői
felügyeletet gyakorló szülő) írásban nyilatkozik arról, hogy a fotó feltöltése megtörténhet.
Gyermekről pedagógus nem tölthet fel fotót az applikáció galériájába anélkül, hogy írásban
előzőleg ne szerezte volna be a szülői beleegyező nyilatkozatot.
3. Ki nézheti meg a fotóinkat?
Amennyiben Ön (vagy 16. éven aluliak esetén az előbb leírtak szerinti személy) egyetért azzal, hogy
az Önről/gyermekről készült fotó látható legyen a galériánkban, abban az esetben megnyomhatja a
“save to galery” gombot, így a fotó galériánkba mentésre kerül, és később láthatóvá válik mások
számára is. Ezek után a fotót nem módosíthatja, de megkérhet minket, hogy távolítsuk el onnan.
Amennyiben Ön (vagy 16. éven aluliak esetén az előbb leírtak szerinti személy) nem kívánja, hogy a
fotó a nyilvánosság előtt megjelenjen galériánkban, akkor Ön vagy kilép az applikációból és így a
fotó törlésre kerül, vagy megnyomja a mentés gombot, és így a fotó csupán az Ön gépére kerül
abból a célból, hogy letöltse és/vagy kinyomtassa azt. Ezt követően a kép sem Önnek, sem bárki
másnak nem lesz elérhető az applikáción keresztül.

4. Helyileg hol található a szerver?
Az applikációnk kanadai és egyesült királyságbeli szervereken található. Az egyesült királyságbeli
szerverre az európai General Data Protection Regulations vonatkozik. A kanadai szerverre
adatvédelmi jogok vonatkoznak, amelyeket az Európai Közösség egyenértékűnek fogadott el a
GDPR-ral.
5. Adatbiztonság
Megfelelő biztonsági intézkedéseket vezettünk be a fotók védelmére attól, hogy véletlenül
elveszhessenek, (fel)használhassák azokat vagy bármilyen meg nem engedett módon
hozzáférhetővé, módosíthatóvá vagy közzétehetővé váljanak. Mindezeken túl korlátozzuk a
fotókhoz történő hozzáférés lehetőségét oly módon, hogy azokhoz csak alkalmazottaink,
ügynökeink vagy üzleti partnereink (mint pl. az applikáció fejlesztő partnerünk) férhetnek hozzá
üzleti célból.
Ők kizárólag csak az általunk engedélyezett módon férhetnek hozzá a fotókhoz és kezelhetik azokat,
titoktartási kötelezettségük mellett.
Bármilyen adatot illető jogsértésre vonatkozóan olyan módszereket alkalmazunk, amelyek
valószínűsíthető jogsértéseket tárnak fel, valamint jogi lépések megtételére is készek vagyunk,
amennyiben ezt az adott eset megkívánja tőlünk.
6. Mennyi ideig használják a személyes adataimat?
Az applikációnkon kizárólag fotókat használunk max. 1 év időtartamig. Ezt követően a fotók
biztonságos módon törlésre kerülnek.
7. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok
A fotó készítője a fotóra vonatkozóan copyright-tal rendelkezik. Amikor a fotót az applikáció
galériájába elmenti, ingyenesen adományoz számunkra nem kizárólagos, royalty-mentes, általános
jogot ahhoz, hogy a fotót az applikációs galériánkban, és kizárólag csak ott kiállítsuk.
8. Jogi lépések, adatvédelem
Önnek bármikor lehetősége van panasszal élni az Info Com’s Office-nál (ICO), amely a Egyesült
Királyság fellebbviteli hatósága az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban (www.ico.org.uk).
Mindamellett nagyra értékeljük, ha partnereink - adatvédelmi kérdéseket érintő ügyekben - velünk
konzultálnak, azelőtt, hogy az ICO-hoz fordulnának.

