
Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás adatvédelmi és szerzői jogi 
irányelvek 
  
Ez az adatvédelmi irányelv szabályozza azt a módot, ahogyan a Chessplayground - Polgár 
Judit alkalmazás összegyűjti, felhasználja, fenntartja és közzéteszi a felhasználóktól 
(mostantól "Felhasználó") összegyűjtött információkat a ChessPlayground alkalmazásban és 
a kapcsolódó weboldalakon ("Alkalmazás"). Ez az adatvédelmi irányelv az Alkalmazásra és az 
összes termékre vonatkozik. 
  
Személyes azonosítási információk 
Nem gyűjtünk személyes információkat. Amikor a Felhasználók Apple-fiókjukkal jelentkeznek 
be, jelszavaikat csak az Apple érvényesíti, és soha nem adják azt át a ChessPlayground App-
nak. A Felhasználó nevéhez és e-mail címéhez csak a vásárlások érvényesítésekor férhetünk 
hozzá. Nincs hozzáférésünk a Felhasználók e-mailjeihez, jelszavaihoz vagy más személyes 
tartalmaikhoz. Soha nem adjuk ki a Felhasználó nevét és e-mail címét harmadik fél számára. 
A Felhasználók nevét és e-mail címüket csak addig őrizzük meg, ameddig a vásárlásukhoz 
szükséges. 
  
Nem-személyes azonosítási információk 
Az Alkalmazásunkkal történő kapcsolatba lépés során nem gyűjtünk nem-személyes 
azonosítási információkat a Felhasználókról, mint például a böngészőjük neve, a számítógép 
típusa; se a Felhasználóval kapcsolatos technikai információkat, amelyek kötődnek az 
Alkalmazásunkhoz való kapcsolódási eszközökhöz, például azok operációs rendszere vagy a 
felhasznált internetszolgáltató, illetve egyéb hasonló információkat sem. 
  
Hogyan használjuk visszajelzését? 
Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás összegyűjtheti és felhasználhatja a Felhasználók 
személyes adatait, ha ezeket az információkat önként küldik meg nekünk a következő 
célokra: 
- Az ügyfélszolgálat javítása  
Az Ön által nyújtott információk segítségével hatékonyabban tudunk reagálni az 
ügyfélszolgálati igényekre és támogatást nyújtani. 
- A felhasználói élmény személyre szabása 
Az összesített információkat felhasználhatjuk annak megértésére, hogy a Felhasználóink, 
mint csoport, hogyan használják az Alkalmazásunkban nyújtott szolgáltatásokat és 
erőforrásokat. 
- Az Alkalmazás fejlesztése 
Az Ön által adott visszajelzést felhasználhatjuk termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére. 
  
Személyes adatainak megosztása 
A Felhasználók személyes azonosítási adatait nem adjuk el, nem kereskedünk vele, és nem 
adjuk bérbe. 
  
Harmadik fél weboldalai 
A Felhasználók Alkalmazásunkban találhatnak reklámokat vagy egyéb tartalmat, amelyek 
partnereink, hirdetőink, szponzoraink, licencadóink és más harmadik felek weboldalaira és 
szolgáltatásaira irányítanak át. Nem ellenőrizzük ezen weboldalak tartalmát vagy a linkeket, 



és nem vállalunk felelősséget az Alkalmazásunkkal összekapcsolt vagy azokból származó 
weboldalak által alkalmazott gyakorlatokért. Ezen felül ezek a weboldalak vagy 
szolgáltatások, beleértve azok tartalmát és linkjeit, folyamatosan változhatnak. Ezeknek a 
weboldalaknak és szolgáltatásoknak lehetnek saját adatvédelmi szabályaik és 
ügyfélszolgálati irányelveik. Bármely más weboldalon történő böngészésre és interakcióra - 
ideértve az Alkalmazásunkban hivatkozással rendelkező weboldalakat is - a weboldal saját 
feltételei és irányelvei vonatkoznak. 
  
Hirdetések 
Az Alkalmazásunkban megjelenő reklámokat hirdetési partnerek, esetleges sütik 
használatával jutathatják el a Felhasználóhoz. Ezek a sütik lehetővé teszik a hirdetési szerver 
számára, hogy felismerje számítógépét, amikor online hirdetést küld a Felhasználónak, hogy 
nem-személyes azonosítási információkat gyűjtsön Önről vagy másokról, akik a számítógépet 
használják. Ez az információ lehetővé teszi a hirdetési hálózatok számára, hogy többek között 
célzott hirdetéseket közvetítsenek, amelyek belátásuk szerint a leginkább érdekli a 
Felhasználót. Ez az adatvédelmi irányelv nem terjed ki a sütik hirdetők általi használatára. 
  
Szerzői jogi megjegyzés 
Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás az Alkalmazásban és annak weboldalán található 
összes szöveg, kép és grafika szerzői jogi tulajdonosa, kivéve, ha másképp jelezzük. Más felek 
védjegyei és szolgáltatási védjegyei, amelyekre itt hivatkozni lehet, a megfelelő tulajdonosok 
tulajdona. 
Az Alkalmazás tartalmának megosztása megengedett, ahogyan az az Alkalmazáson belül 
lehetséges. Ettől eltekintve szöveget, képeket vagy grafikákat semmilyen formában nem 
szabad lemásolni vagy terjeszteni, és nem készíthet lényeges másolatot az információkkal a 
saját szerverén, és nem hivatkozhat erre a weboldalra a Chessplayground - Polgár Judit 
alkalmazás előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ha a másolásra engedélyt kap, akkor az a 
következő feltételektől függ: 
1) a szerzői jogi értesítés és az engedély megjelenése 
("Engedéllyel nyomtatva. © Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás, Minden jog 
fenntartva.") az összes példányon; 
2) a lemásolt dokumentumok, képek, és grafikák felhasználásának joga kizárólagosan az 
engedéllyel rendelkezők körére korlátozódik 
3) az engedélyezett dokumentumokat, képeket és grafikákat módosítás nélkül kell lemásolni; 
a képeket és a grafikákat nem lehet reprodukálni releváns szöveg nélkül. 
A Chessplayground - Judit Polgár alkalmazásból és annak weboldaláról származó bármilyen 
jogosulatlan másolás vagy bármilyen más felhasználás, ideértve, de nem korlátozva a 
felhasználást más weboldalakon, vagy a Chessplayground - Polgár Judit alkalmazástermékek 
viszonteladására vonatkozó ajánlatokban, szándékos jogsértésének minősülnek, illetve a 
Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás szellemi tulajdonának, és további védjegyeink, 
szerzői jogaink és egyéb jogaink megsértését jelenti. 
 
Változások ezen adatvédelmi és szerzői jogi irányelveken 
Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás dönthet úgy, hogy bármikor frissítse adatvédelmi 
és szerzői jogi eljárásmódját. Amikor megtesszük, értesítést teszünk az Alkalmazásban. Arra 
biztatjuk a Felhasználókat, hogy gyakran ellenőrizzék ezen az oldalon az esetleges 
változásokat, hogy tájékozódjanak arról, hogy miként járulunk hozzá az általunk gyűjtött 



személyes adatok védelméhez. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön felelőssége, 
hogy rendszeresen felülvizsgálja ezt az adatvédelmi irányelvet, és tudatában legyen a 
módosításoknak.  
  
A feltételek elfogadása 
Az Alkalmazás használatával Ön kijelenti, hogy elfogadja ezt az irányelvet. Ha nem ért egyet 
ezzel az irányelvvel, kérjük, ne használja az Alkalmazásunkat. Az Alkalmazás folyamatos 
használatával a jelen irányelv változásainak közzétételét követően úgy tekintjük, hogy 
elfogadja ezeket a módosításokat. 
  
Kapcsolat 
Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi irányelvek kapcsán, az Alkalmazás 
gyakorlatával vagy egyéb idetartozó kérdésekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a következő címen: 
www.sakkjatszoter.hu 
Szurmai-Palotai Piroska 
jpchesspg@gmail.com 
 
Ez az információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 
  
Copyright © 2020 Chessplayground - Polgár Judit alkalmazás. Minden jog fenntartva. 
Ezt a dokumentumot legutóbb 2020. május 11-én frissítették. 


