
 

 

 

GTFO 

Adatvédelmi szabályzat 

Utolsó frissítés: 2022. október 20. 

Köszönjük, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat használja! Tiszteletben tartjuk az adatvédelemmel 
kapcsolatos aggályait, és nagyra értékeljük a belénk vetett bizalmát. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a jelen adatvédelmi szabályzatban („Adatvédelmi szabályzat”) szereplő 
információkat. Ez az összefoglaló csupán az Adatvédelmi szabályzatban való eligazodást segíti, de nem 
helyettesíti a teljes szöveg elolvasását! Az alábbi hiperlinkek segítségével közvetlenül az egyes 
szakaszokra ugorhat. 

Milyen információkra van szükségünk a Játék biztosításához? 

Ha fiókot regisztrál a Játék használatához, akkor szükségünk lesz Öntől néhány információra a 
szolgáltatás beállításához. Ha Ön úgy dönt, megadhat bizonyos egyéb információkat a Játékkal 
kapcsolatos élménye személyre szabása, a Játék funkcióinak engedélyezése vagy a Játékban való 
részvétel érdekében. Ha kapcsolatba kell lépnie velünk, bizonyos információkat meg fogunk őrizni, 
hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, és kezelhessük az esetleges aggályait. További információk. 

Hogyan használjuk fel az Ön adatait? 

Adatait arra használjuk, hogy a Játékot alkotó számos funkciót és szolgáltatást biztosítsuk. Adatait a 
fiók hitelesítéséhez, valamint a Játék támogatásához és fejlesztéséhez is felhasználjuk. Az Ön adatait 
nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha az szükséges a Játék biztosításához (pl. ha Ön úgy dönt, 
adatokat rögzíthet online közösségi platformokon, vagy biztonsági másolatot készíthet adatairól; 
használhatja a világ bármely pontján működő kapcsolt vállalkozásainkat a Játék lebonyolításához), 
vagy marketing- és hirdetési programjaink sikerességének figyelemmel kíséréséhez, vagy ha bíróság, 
hatóság vagy jogszabály írja azt elő számunkra. További információk. 

Kivel osztjuk meg az Ön adatait? 

Egyes harmadik feleket veszünk igénybe annak érdekében, hogy segítsenek nekünk a lehető legjobb 
élményt nyújtani (pl. felhőalapú szolgáltatások adatai biztonsági mentéséhez és a szolgáltatások 
támogatásához, analitikai szolgáltatók az adatelemzés elvégzéséhez). Amikor harmadik felet veszünk 
igénybe, ezt csak azért tesszük, hogy az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célokból 
kezeljük vagy tároljuk. Világszerte vannak olyan leányvállalataink is, amelyek segítenek nekünk a Játék 
biztosításában, és bizonyos körülmények között bíróság vagy jogi kötelezettség kötelezhet bennünket 
bizonyos információk közlésére. További információk. 

Hol kezeljük az Ön adatait? 

Kiszolgálóink Svédországban találhatók. Az Ön adataihoz támogató, mérnöki és más csapataink az Ön 
lakóhelyén kívülről, a világ minden tájáról hozzáférhetnek, beleértve Svédországot is. További 
információk. 



 

 

 
 

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön adatait? 

Adatait általában addig őrizzük meg, amíg Ön a Játék céljára fiókot tart fenn, vagy amíg a fiókot az 
Ön kérésével összhangban töröljük, amely után az Ön adatai törlésre kerülnek (a jelen Adatvédelmi 
szabályzatban részletesebben leírtak szerint), kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok másként 
rendelkeznek. További információk. 

Hogyan gyakorolhatom az adataimmal kapcsolatos jogaimat? 

Attól függően, hogy Ön hol tartózkodik, bizonyos jogokkal rendelkezhet az adatai tekintetében, például 
joga van az adataihoz való hozzáféréshez, adatai másolatának megszerzéséhez, adatai töröltetéséhez, 
illetve adatai általunk történő kezelésének korlátozásához vagy az az elleni tiltakozáshoz. További 
információk. 

Hogyan léphet velünk kapcsolatba? 

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzat bármely részével kapcsolatban, vagy élni 
kíván az Önt megillető jogokkal, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk itt.  

Hogyan értesítjük Önt a változásokról? 

A jelen Adatvédelmi szabályzat módosításait itt tesszük közzé. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az 
oldalt, hogy lássa, történtek-e frissítések vagy változások a jelen Adatvédelmi szabályzatban. További 
információk. 

Elérhetőségi adatok 

Adatkezelő: 10 Chambers AB E-mail: privacy@10chambers.com  
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Üdvözöljük a GTFO-ban! 

A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy mikor, hogyan és miért történik az Ön személyes 
adatainak kezelése a GTFO-val (a „Játék”) kapcsolatban, és meghatározza az Ön döntéseit és jogait 
ezen információkkal kapcsolatban. Kérjük, figyelmesen olvassa el az információkat – fontos, hogy 
megértse, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az adatait, és Ön hogyan gyakorolhat ellenőrzést azok 
felett.  

Ha Ön nem járul hozzá személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt módon történő 

kezelésébe, kérjük, ne adja meg adatait, amikor erre felkérést kap, és ne használja tovább a Játékot. 

A Játék használatával Ön tudomásul veszi a személyes adataira vonatkozó szabályainkat a jelen 

Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint.  

 
Ezt a játékot a 10 Chambers AB („mi”, „minket”, „miénk”) fejlesztette ki.  

Az adatvédelmi jogszabályok alkalmazásában az Ön személyes adatainak a Játékkal kapcsolatos 
adatkezelője 10 Chambers AB. A 10 Chambers AB bejegyzett címe Drottninggatan 95A, 113 60 
Stockholm, Svédország. 

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a DPO@10chambers.com címen léphet kapcsolatba.  

Kérjük, forduljon hozzánk, ha bármilyen kérdése vagy aggálya van személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatban. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a privacy@10chambers.com címen. 

1. Az általunk felhasznált személyes adatok típusai 

Ez a rész ismerteti az Öntől gyűjtött különböző típusú személyes adatokat, valamint azok gyűjtésének 
módját. Ha többet szeretne megtudni a konkrét adattípusokról és az adatok felhasználásának 
módjáról, kérjük, olvassa el az alábbi „Hogyan használjuk fel személyes adatait?” című szakaszt.  

Az alábbiakban részletesen ismertetjük az általunk használt személyes adatok típusait: 

1. Az Ön által (közvetlenül vagy harmadik félen keresztül) részünkre megadott információk. 
 

• Fiókregisztrációs információk: Ön információkat ad meg magáról, amikor létrehoz egy fiókot 
a Játékra való regisztráció céljából: a csatlakoztatott Steam fiókjából a profilja beállításához 
importált információkat, beleértve a nevét, ahogyan az a Steam alatt megjelenik, illetve a 
Steam azonosítóját.  

• Ügyfélszolgálati és visszajelzési információk: E-mail cím és az Ön támogatási kérelmének 
tartalma. 

• E-mail cím: Ha megadja nekünk e-mail címét, hogy az Ön hozzájárulásával hírleveleket kapjon.  

2. A Játék részeként Önről létrehozott információk 
 
Bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk Öntől, amikor a Játékot használja, nevezetesen: 
 

• az Ön Játékadatai, beleértve a Playfab ID azonosítót, játékadatokat, beleértve a bejelentkezési 
információkat, játékmenet-információkat; IP-címet, eszközadatokat, beleértve az 
eszközazonosítót, platformot és a Játék Ön általi használatára vonatkozó információkat, mint 
például játékstatisztikák (pl. szint és pontszámok); 
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• minden alkalommal, amikor Ön kapcsolatba lép velünk – például, ha támogatási csapatunkhoz 
fordul –, információkat gyűjtünk, beleértve az Ön e-mail címét és az e-mailben közölt 
tartalmat; 

• az általunk kifejtett hirdetési tevékenységre adott válaszára vonatkozó információk, beleértve 
a műszaki azonosítókat, a helyadatokat, a kommunikációs adatokat, a metaadatokat és a 
sütiazonosítót;  

• marketingtevékenységeink és a Játék teljesítményének elemzésére szolgáló információk, 
beleértve az Ön IP-címét, értékesítési és használati adatait, műszaki adatait, műszaki 
azonosítóit, tevékenységi adatait és elérhetőségi adatait. 

2. Sütik 

Sütiket és más hasonló technológiákat (pl. webjelzőket, naplófájlokat, szkripteket és e-címkéket) 
(„Sütik”) használunk az Ön Játékkal kapcsolatos felhasználói élményének javítása érdekében. A sütik 
olyan kisméretű fájlok, amelyek az Ön eszközére helyezve lehetővé teszik számunkra bizonyos 
jellemzők és funkciók biztosítását.  

Sütikre vonatkozó szabályzatunkkal kapcsolatos további információkért kattintson ide. 

3. Gyermekek 

Gyermekek semmilyen célra nem használhatják a Játékot, kivéve, ha szülőjük vagy gondviselőjük 
ehhez hozzájárult (amennyiben ez az opció elérhető az Ön országában). 

Gyermekek alatt 18 év alatti felhasználókat értünk; illetve olyan régió esetén, ahol a személyes adatok 
kezeléséhez előírt minimális életkor eltérő, az ilyen eltérő életkort. Bizonyos régiókban tartózkodó 
felhasználók esetében az alábbi táblázatban felsoroltuk a vonatkozó minimális életkort.  

Régió, amelyben a felhasználó tartózkodik Felhasználó minimális életkora 

Ausztrália 18 

Európai Gazdasági Térség (csak Németország és 
Franciaország) 

16 

Japán  18 

Koreai Köztársaság 14 

Egyesült Királyság 13 

Egyesült Államok 13 

 
Tudatosan semmilyen célból nem gyűjtünk személyes adatokat ilyen korúnál fiatalabb gyermekektől. 
Ha Ön úgy gondolja, hogy ilyen életkorúnál fiatalabb gyermek személyes adataival rendelkezünk a 
szülő/gondviselő hozzájárulása nélkül, vagy ha Ön a felhasználó szülője vagy gondviselője, és vissza 
kívánja vonni a hozzájárulását, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@10chambers.com 
címen, és mi törölni fogjuk ezeket az adatokat. 

4. Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?  

Ez a szakasz részletesebben ismerteti, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Önről, és 
miért. Az Egyesült Királyságban, Németországban vagy Franciaországban élő felhasználók esetében 
(„Releváns Országok”) meghatározza azt a jogalapot is, amely alapján az Ön adatait kezeljük. 

https://gtfothegame.com/cookie-policy
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Személyes adatok Használat Jogalap (csak akkor 
releváns, ha Ön egy 
Releváns Országban 
tartózkodik) 

Az Ön által (közvetlenül vagy harmadik félen keresztül) részünkre megadott információk 

Steam azonosító, Steam 
felhasználónév, Playfab 
azonosító, IP-cím, város, 
ország.  

Ezeket az adatokat arra 
használjuk, hogy létrehozzuk és 
ellenőrizzük a Játékhoz tartozó 
fiókját, és lehetővé tegyük a 
bejelentkezését, az Ön kérésének 
megfelelően. 

Szükséges az Önnel kötött 
szerződésünk teljesítéséhez 
a Játék biztosítása 
érdekében. 

A Játék részeként létrehozott információk 

Játékadatok, beleértve a 
bejelentkezési adatokat 
(Microsoft Azure Playfab): 
Steam azonosító, Steam 
becenév, IP-cím, város és 
ország, játékmenetadatok, 
szintek, pontszámok, játék 
befejezése, hiúsági cikkek 

Ezeket az információkat arra 
használjuk, hogy visszajelzést és 
információkat nyújtsunk Önnek 
játékmenetéről és 
előrehaladásáról. 

Szükséges az Önnel kötött 
szerződésünk teljesítéséhez 
a Játék biztosítása 
érdekében. 

Játékadatok, beleértve a 
bejelentkezési adatokat (Unity 
Analytics): Unity felhasználói 
azonosító (névtelenített 
azonosító), ország és város, 
játékon belül végzett 
műveletek, játékmunkamenet-
információk, operációs 
rendszer, Unity Player és Unity 
szerkesztő verziók, telepített 
játék alkalmazásazonosítója 

Ezeket az információkat elemzési 
célokra használjuk fel. 

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat 
adatelemzésre használjuk 
fel a játék továbbfejlesztése 
és javítása érdekében. 

Játékadatok és bejelentkezési 
adatok (Unity Cloud 
Diagnostics): operációs 
rendszer és verzió, CPU, 
grafikus kártya adatok, 
rendszernyelv, eszköz gyártója 
és modellje, RAM, Unity Player 
és Unity Editor verziók, játék 
alkalmazásazonosítója, 
képernyőfelbontás 

Ezeket az információkat 
diagnosztikai célokra használjuk 
fel. 

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat diagnosztikai 
célokra használjuk fel az 
összeomlásokról és 
kivételekről történő 
jelentéstétel céljából a 
Játék működőképességének 
biztosítása érdekében.  

Hirdetési és 
marketingkampányok: 
műszaki azonosítók, 
tartózkodási hely, 
kommunikációs adatok, 
metaadatok, sütiazonosító, IP-

Ezeket az információkat reklám- 
és marketingkampányaink 
figyelemmel kísérésére használjuk 
fel. 

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat reklám- és 
marketingprogramjaink 



 

 

 
 

cím, mobileszköz-azonosító, 
ISP-azonosító, eszköztípus, 
operációs rendszer és verzió, 
böngésző és verzió, hivatkozó 
URL, webhelylátogatási adatok 

sikerességének nyomon 
követésére felhasználjuk. 

Csevegési adatok: Ingyenes 
csevegés (a felhasználók saját, 
egyéni üzeneteikkel 
kommunikálhatnak) és hangos 
csevegés (az EGT-ben vagy 
Svájcban tartózkodó 
felhasználók számára mindkét 
csevegési funkció csak 16 év 
feletti felhasználók számára 
érhető el) 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
ezek az adatok csak az Ön 
eszközén tárolódnak, és azokat 
a szervereink nem dolgozzák 
fel 

Mi elősegítjük a más 
felhasználókkal folytatott 
kommunikációja közzétételét. 

Szükséges az Önnel kötött 
szerződésünk teljesítéséhez 
a Játékon belüli csevegés 
funkció biztosítása 
érdekében. 

Ügyféltámogatás: e-mail cím 
és az Ön támogatási 
kérelmének tartalma 

Ezeket az információkat a 
következőkre használjuk fel: 

• szolgáltatásaink javítása; és  

• hibaelhárítás biztosítása, 
például a műszaki problémák 
és hibák kezelése és 
kijavítása. 

Szükséges az Önnel kötött 
szerződésünk teljesítéséhez 
a Játék biztosítása és 
támogatása érdekében. 

Hírlevél: e-mail cím  Ezeket az információkat arra 
használjuk fel, hogy hírlevelünket 
elküldjük Önnek. 

Ezeket az adatokat az Ön 
hozzájárulásával használjuk 
fel. 

Marketingelemzési adatok 
(Google Analytics): Műszaki 
információk és azonosítók, 
elkötelezettségi információk és 
elérhetőségi adatok 

Ezeket az információkat reklám- 
és marketingprogramjaink 
sikerességének nyomon 
követésére használjuk fel. Ha 
rákattint egy linkre, vagy 
kapcsolatba lép a Játékot hirdető 
tartalommal, mi bizonyos 
marketing elemzési adatokat 
tárolunk az Ön profiljával együtt. 

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat reklám- és 
marketingprogramjaink 
sikerességének nyomon 
követésére felhasználjuk. 

Marketing (közösségi média): 
közösségi média felhasználói 
fiók adatai és az ilyen 
fiókokból, közösségi média 

Ezeket az információkat közösségi 
média platformjaink központi 
kezelésére használjuk fel.  

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat az összes 
közösségi média platform 
egy platformról történő 



 

 

 
 

tartalmainkhoz fűzött 
megjegyzések  

központi kezelésére 
használjuk fel. 

Marketing elemzési adatok: 
IP-cím, értékesítési és 
használati adatok (azaz 
információk arról, hogy az 
érintett hogyan lép 
kapcsolatba a játékkal és a 
marketing tevékenységekkel)  

Ez az információ ujjlenyomat 
létrehozására szolgál. Az 
ujjlenyomatok felépítésüket 
követően névtelen azonosítóvá 
kerülnek kódolásra. 

Ezeket az információkat reklám- 
és marketingprogramjaink 
sikerességének nyomon 
követésére használjuk fel.  

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat reklám- és 
marketingprogramjaink 
sikerességének nyomon 
követésére felhasználjuk. 

Marketing hozzárendelési 
adatok: IP-cím, anonimizált 
felhasználói azonosító, 
időbélyeg, operációs rendszer 
verziója, képernyőfelbontás, 
időzóna, rendszernyelv és 
játékon belüli események, 
Steam platform adatok 

Ezeket az információkat 
marketingtevékenységeink és a 
Játék teljesítményének 
elemzésére használjuk fel. 

Jogos érdekünk fűződik 
ahhoz, hogy ezeket az 
információkat 
marketingtevékenységeink 
és a Játék teljesítményének 
elemzésére használjuk fel. 

5. Hogyan tároljuk és osztjuk meg személyes adatait? 

Vállalatcsoportunk az egész világra kiterjedően működik. Az Önnel kötött, a Játék biztosítására 
vonatkozó szerződésünk értelmében előfordulhat, hogy személyes adatait olyan kiszolgálókon 
kezeljük, amelyek nem az Ön lakóhelyén működnek. Függetlenül attól, hogy kiszolgálóink hol 
találhatók, megfelelő intézkedéseket teszünk az Ön jogainak védelmére a jelen Adatvédelmi 
szabályzattal összhangban. A Játékhoz használt kiszolgálóink Svédországban találhatók. Vannak olyan 
támogató, mérnöki és egyéb csapataink is, amelyek a Játékot támogathatják, többek között 
Svédországban is.  

Csak szükség esetén osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel. Az ilyen helyzetek a 
következők:  

• Harmadik felek, akik a Játék támogatása érdekében szolgáltatásokat nyújtanak, beleértve 
azon szolgáltatókat, akiknek szerepe a támogatási jegy azonosítók és a támogatási 
kommunikáció feldolgozása, közösségi média platformjaink kezelése, a játékmenet- és 
játékrenderelési adatok feldolgozása a játékelemzés biztosítása és a játékélmény javítása 
érdekében, valamint marketingszolgáltatások és hirdetések biztosítása, illetve marketing és 
hirdetési programjaink sikerességének figyelemmel kísérése. A részünkre szolgáltatásokat 
nyújtó vállalatok számára tilos az Ön személyes adatainak az ő szolgáltatásaik nyújtásán kívül 
bármilyen más célra történő tárolása, felhasználása vagy közlése. 

• Vállalatcsoportunk azon tagvállalatai, amelyek az Ön személyes adatait a Játék működtetése 
érdekében kezelik. A vállalatcsoporthoz tartozó összes vállalat kizárólag a jelen Adatvédelmi 
szabályzattal összhangban használhatja fel az Ön személyes adatait. 

• Szabályozók, igazságügyi hatóságok és bűnüldöző szervek, valamint egyéb harmadik felek a 
biztonság, a védelem vagy a jogszabályok betartása érdekében. Vannak olyan körülmények, 
amikor jogilag kötelesek vagyunk Önre vonatkozó információkat a hatóságokkal közölni, 



 

 

 
 

például jogi kötelezettség vagy eljárások betartása, feltételeink érvényesítése, biztonsággal 
vagy csalással kapcsolatos problémák kezelése, vagy felhasználóink védelme érdekében. Ezek 
a közlések az Ön hozzájárulásával vagy anélkül, valamint értesítéssel vagy anélkül is 
történhetnek az érvényes jogi eljárás, például idézés, bírósági végzés vagy házkutatási parancs 
feltételeinek megfelelően. Az adott jogi eljárás feltételei szerint mi általában nem 
értesíthetjük Önt az ilyen adatközlésekről. Az Ön hozzájárulását kérhetjük ahhoz, hogy 
kormányzati szerv kérésére információkat közöljünk, ha az adott kormányzati szerv nem 
bocsátotta rendelkezésre a szükséges idézést, bírósági végzést vagy házkutatási parancsot. 
Adatait az alábbi célból is közölhetjük: 

o feltételeink és egyéb megállapodásaink érvényesítése, beleértve azok esetleges 
megsértésének kivizsgálását; 

o biztonsági, csalással kapcsolatos vagy műszaki problémák felderítése, megelőzése 
vagy egyéb módon történő kezelése; vagy 

o vállalatunk, felhasználóink, harmadik felek vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának 
vagy biztonságának védelme a jogszabályok által előírtak vagy megengedettek szerint 
(információcsere más vállalatokkal és szervezetekkel csalás elleni védelem és 
hitelkockázat csökkentése céljából). 

• Olyan harmadik fél, amely vállalatunk vagy üzletágunk egészét vagy jelentős részét 
felvásárolja. Adatait harmadik felekkel közölhetjük akkor is, ha: (a) üzleti tevékenységünk 
bármely részét (részeit) eladjuk, átruházzuk, beolvasztjuk, konszolidáljuk vagy átszervezzük, 
vagy bármely más vállalkozással egyesülünk, közös vállalatot szerzünk vagy alakítunk, amely 
esetben az Ön adatait közölhetjük az üzletvitelünk ilyen változásában részt vevő bármely 
leendő vevővel, új tulajdonossal vagy más harmadik féllel; vagy (b) bármely eszközünket 
eladjuk vagy átruházzuk, amely esetben az Önről tárolt adatokat ezen eszközök részeként 
értékesíthetők és átadhatók az ilyen értékesítésben vagy átruházásban részt vevő bármely 
leendő vevőnek, új tulajdonosnak vagy más harmadik félnek. 

6. Személyes adatainak biztonsága 

Elkötelezettek vagyunk személyes adatai titkosságának és sértetlenségének megőrzése iránt, 
függetlenül azok tárolásának helyétől. Olyan információbiztonsági és hozzáférési szabályzatokkal 
rendelkezünk, amelyek korlátozzák a rendszereinkhez és technológiáinkhoz való hozzáférést, és 
technológiai védelmi intézkedések, például titkosítás alkalmazásával védjük az adatokat. 

Sajnos az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos. Bár észszerű 
intézkedéseket vezetünk be és tartunk fenn az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem 
tudjuk garantálni a Játékon keresztül vagy egyébként az interneten keresztül továbbított adatok 
biztonságát; bármely adattovábbítás az Ön saját kockázatára történik.  

7. Adatmegőrzés 

Adatait nem őrizzük meg a szükségesnél hosszabb ideig, kivéve, ha erre jogszabály kötelez minket. 
Adatainak megőrzésének időtartamával kapcsolatos további részletekért kérjük, tekintse meg az alább 
meghatározott időszakokat.   

Személyes adatok Megőrzési szabályzat 

Steam azonosító, Steam felhasználónév, Playfab 
azonosító, város, ország 

A Játék Ön általi használatának időtartamára 
tárolva (azaz a fióknak az Ön kérése szerinti 



 

 

 
 

Játékadatok és játékstatisztikák (Microsoft Azure 
Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud Diagnostics) 

törléséig, amely alapján az 30 munkanapon 
belül törlésre kerül). 

Hirdetési és marketingkampányok 

Marketing elemzési adatok 

Ügyfélszolgálati adatok 

Marketing (közösségi média) információk 

Marketing (technikai adatok) információk 

Marketing-hozzárendelési információk 

Csevegési adatok Ezek az adatok nem tárolódnak tartósan a 
kiszolgálókon, és csak annak érdekében 
kerülnek kezelésre, hogy az üzenetek biztosan 
eljussanak az Ön eszközére. Ezt követően az 
összes csevegési adat csak az Ön eszközén 
kerül tárolásra. 

Hírlevél Amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről, amikor 
is az adatok 30 munkanapon belül törlésre 
kerülnek, vagy a Játék Ön általi használatának 
teljes időtartamára más módon tárolásra 
kerülnek (azaz a fiók Ön kérése szerinti 
törléséig, amikor is azt 30 munkanapon belül 
töröljük). 

 

Ha az Ön adatait a fent meghatározott megőrzési időszakon túl is meg kell őriznünk, például az 
alkalmazandó jogszabályok betartása érdekében, akkor azokat más típusú személyes adatoktól 
elkülönítve tároljuk.  

8. Az Ön jogai 

Egyes országok jogszabályai meghatározott jogokat biztosítanak a Játék felhasználóinak, amelyek 
ebben a szakaszban vannak meghatározva. 

A jelen, „Az Ön jogai” című szakasz azokra a felhasználókra vonatkozik, akik a Releváns Országokban 
tartózkodnak. Ha Ön egy Releváns Országon kívüli területen tartózkodik, kérjük, olvassa el a 
Kiegészítő országspecifikus feltételeket a jogainak és azok gyakorlási módjának áttekintéséhez.  

A „Hirdetés” című alszakasz Japánban, Koreában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában 
tartózkodó felhasználókra is vonatkozik. 

Ön bizonyos jogokkal rendelkezik az általunk Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban, attól 
függően, hogy hol tartózkodik. Ezek közül néhány csak bizonyos körülmények között érvényes (az 
alábbiakban részletesebben megadottak szerint). Az Ön ilyen jogok gyakorlására irányuló kérésére 
indokolatlan késedelem nélküli, de legalább egy hónapon belül kell válaszolnunk (bár ez bizonyos 
körülmények között további két hónappal meghosszabbítható). Bármely jogának gyakorlásához kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a privacy@10chambers.com címen.  
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Hozzáférés 

Önnek joga van hozzáférni az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz, azok felhasználásának 
módjához és ahhoz, hogy kivel osztjuk meg azokat. A fiókjában megadott személyes adataihoz úgy 
férhet hozzá, hogy bejelentkezik a fiókjába. Ha Ön úgy gondolja, hogy bármilyen más személyes adatot 
tárolunk Önről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@10chambers.com címen.  

Hordozhatóság 

Önnek jogában áll másolatot kapni az általunk kezelt bizonyos személyes adatairól. Ez magában foglal 
minden olyan személyes adatot, amelyet az Ön hozzájárulása alapján (pl. hírlevelünk küldése 
érdekében gyűjtött adatok), vagy az Önnel kötött szerződésünk alapján kezelünk (pl. fiók neve), a fenti 
„Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?” című szakaszban leírtak szerint. Önnek joga van 
tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni ezeket az információkat. Ön 
bizonyos kivételekkel jogosult arra is, hogy kérje ezen személyes adatoknak egy másik félhez történő 
továbbítását. Ha ilyen kérelmet nyújt be, erről további tájékoztatást fogunk adni. 

Ha szeretné, hogy ezeket a személyes adatokat harmadik félnek továbbítsuk, kérjük, adja meg az adott 
fél elérhetőségeit a kérésében. Ne feledje, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha az technikailag 
megvalósítható. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy nem tudunk személyes adatokat átadni 
Önnek, ha azok átadása sértené mások jogait (például ha az Önről tárolt személyes adatok megadása 
más személyekre vonatkozó információkat, üzleti titkainkat vagy szellemi tulajdonunkat fedné fel).  

Helyesbítés 

Önnek joga van helyesbíttetni az általunk tárolt, pontatlan személyes adatait. Az általunk Önről tárolt 
személyes adatokhoz úgy férhet hozzá, ha bejelentkezik a Játék fiókjába. Ha úgy gondolja, hogy 
bármilyen más személyes adatot tárolunk Önről, és ezek az adatok pontatlanok, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot a privacy@10chambers.com címen.  

Törlés 

Fiókját törölheti, illetve bizonyos személyes adatokat eltávolíthat, ha bejelentkezik Játék fiókjába. Ha 
úgy gondolja, hogy bármilyen más személyes adatot kezelünk, amelyet töröltetni szeretne velünk, 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@10chambers.com címen.  

Előfordulhat, hogy meg kell tartanunk a személyes adatokat, ha az adatvédelmi jogszabályok alapján 
erre jogos okunk van (például jogi igények védelme vagy véleménynyilvánítás szabadsága miatt), de 
tájékoztatni fogjuk róla, ha ez a helyzet. Amennyiben Ön azt kérte, hogy töröljük a Játék során 
nyilvánosan elérhetővé tett személyes adatokat, és a törlés indokolt, észszerű lépéseket teszünk annak 
érdekében, hogy megpróbáljuk tájékoztatni azokat, akik megjelenítik a személyes adatokat, vagy a 
személyes adatokra mutató linkeket tesznek elérhetővé, azok törlése érdekében is.  

Az adatkezelés kizárólag tárolásra történő korlátozása 

Önnek bizonyos körülmények között joga van kérni tőlünk, hogy tárolási célok kivételével ne kezeljük 
az Önről tárolt személyes adatokat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ha abbahagyjuk a személyes 
adatok kezelését, akkor ismét felhasználhatjuk azokat, ha az adatvédelmi jogszabályok alapján erre 
érvényes okunk van (például jogi igények védelme vagy mások védelme érdekében). A fentiek szerint, 
ha beleegyezünk a személyes adatok kezelésének abbahagyásába, megpróbálunk erről tájékoztatni 
minden olyan harmadik felet, akivel a vonatkozó személyes adatokat közöltük, hogy ők is 
abbahagyhassák azok kezelését.  
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Tiltakozás 

Önnek jogában áll tiltakozni a személyes adatainak általunk történő kezelése ellen. Kérését az 
alábbiakban részletezett egyéb körülmények között is figyelembe vesszük, ha kapcsolatba lép velünk 
aprivacy@10chambers.com címen. 

Az alkalmazandó jogszabályok és előírások által megengedett mértékben Ön visszavonhatja az egyes 
adatkezelési tevékenységekhez korábban megadott hozzájárulását, ha kapcsolatba lép velünk a 
privacy@10chambers.com címen. Ha személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulásra van szükség, és 
Ön nem egyezik bele az adatkezelésbe vagy visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudjuk 
teljesíteni az elvárt szolgáltatást.  

Bejelentések 

Időről időre bejelentéseket küldhetünk Önnek, ha ezt szükségesnek tartjuk (például amikor 
ideiglenesen felfüggesztjük a Játékhoz való hozzáférést karbantartás céljából, illetve biztonsági, 
adatvédelmi vagy adminisztratív jellegű kommunikáció érdekében). Ön nem iratkozhat le a 
szolgáltatással kapcsolatos ezen bejelentésekről, amelyek nem promóciós jellegűek. 

Hirdetés 

A Játék használata során dönthet úgy, hogy nem szeretne többé személyre szabott reklámokat vagy 
marketing promóciókat kapni tőlünk, ha kapcsolatba lép velünk a privacy@10chambers.com címen. 

9. Kapcsolat és panaszok  

A jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos minden kérdést, megjegyzést és kérést a 
privacy@10chambers.com címre kell küldeni. 

Abban az esetben, ha panaszt szeretne tenni személyes adatai általunk történő kezelésével 
kapcsolatban, kérjük, először lépjen kapcsolatba velünk a privacy@10chambers.com címen, és mi 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy kérését a lehető leghamarabb elintézzük. Ez nem érinti 
azon jogát, hogy igényt nyújtson be az adatvédelmi hatóságnál abban a régióban, ahol Ön él vagy 
dolgozik, amennyiben Ön szerint megsértettük az adatvédelmi jogszabályokat. 

10. Módosítások 

Ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi szabályzatot, a frissített Adatvédelmi szabályzatot itt tesszük 
közzé. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy lássa, történtek-e frissítések vagy változások 
a jelen Adatvédelmi szabályzatban.  

11. Nyelv 

Hacsak a jogszabály másként nem rendelkezik, az angol változat és a helyi nyelvű változat közötti 
ellentmondás esetén az angol nyelvű változat az irányadó. 
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KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK – ORSZÁGSPECIFIKUS 

Egyes országok jogszabályai további feltételeket tartalmaznak a Játék felhasználói számára, 
amelyeket ebben a szakaszban ismertetünk. 

Ha Ön az alábbi országok valamelyikében tartózkodó felhasználó, akkor az Ön országának neve alatt 
lentebb meghatározott feltételek vonatkoznak Önre a fenti Adatvédelmi szabályzatunkban 
meghatározott feltételek mellett. 

Ausztrália 

Tengerentúli címzettek  
 
Észszerű lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait Ausztrálián 
kívül fogadó harmadik felek az ausztrál adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljék az Ön 
személyes adatait. Ön ugyanakkor tudomásul veszi, hogy ők nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, és mi 
nem vállalunk felelősséget ezen harmadik fél címzettek cselekedeteiért és mulasztásaiért. 

Hozzáférés 

Önnek joga van hozzáférni az általunk Önről tárolt személyes adatokhoz, azok felhasználásának 
módjához és ahhoz, hogy kivel osztjuk meg azokat. A fiókjában megadott személyes adataihoz úgy 
férhet hozzá, hogy bejelentkezik a fiókjába. Ha Ön úgy gondolja, hogy bármilyen más személyes adatot 
tárolunk Önről, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a privacy@10chambers.com címen.  

Helyesbítés 
 
Önnek joga van helyesbíttetni az általunk tárolt, pontatlan személyes adatait. Az általunk Önről tárolt 
személyes adatokhoz úgy férhet hozzá, ha bejelentkezik a Játék fiókjába. Ha úgy gondolja, hogy 
bármilyen más személyes adatot tárolunk Önről, és ezek az adatok pontatlanok, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot a privacy@10chambers.com címen. 
 
Gyermekek 
 
Ha Ön 18 év alatti, akkor Ön vállalja, hogy rendelkezik szülője vagy törvényes gondviselője 
hozzájárulásával ahhoz, hogy fiókot regisztráljon a Játékon és használja azt. 

Névtelenül történő tranzakciók 
 
Ahol lehetséges, lehetőséget adunk Önnek arra, hogy ne azonosítsa magát, illetve álnevet használjon, 
amikor fiókot regisztrál a Játékon vagy használja azt. Ön tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg 
nekünk személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudunk hozzáférést biztosítani Önnek a Játék 
bizonyos funkcióihoz vagy részeihez, beleértve a közösségi média integrációt és a Játékon belüli 
vásárlásokat. 
 
Az Ön jogai 
 
Ha elégedetlen a válaszunkkal, amelyet a személyes adataihoz való hozzáférésre vagy azok 
helyesbítésére vonatkozó kérésére, illetve a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszára 
adtunk, forduljon az ausztráliai információs biztos irodájához (telefon: +61 1300 363 992 vagy e-mail: 
enquiries@oaic.gov.au).  
 
Adattovábbítások 
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Bár észszerű lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait fogadó 
harmadik fél az Ön országában érvényesülőhöz hasonló adatvédelmi jogszabályoknak felejen meg, Ön 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy mi nem tudjuk ellenőrzésünk alatt tartani a harmadik fél címzettek 
tevékenységeit, és így nem tudjuk garantálni, hogy azok betartják ezen adatvédelmi jogszabályokat.  

Kalifornia  

Ez a szakasz a 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény („CCPA”) hatálya alá tartozó 
kaliforniai lakosokra vonatkozik. 
 
Személyes adatok gyűjtése és közlése 
Az elmúlt 12 hónapban a következő kategóriába tartozó személyes adatokat gyűjtöttük és közöltük 
Önről/Öntől vagy eszközéről/eszközétől: 

• Azonosítók, például bejelentkezési adatok, Playfab azonosító, IP-cím, eszközazonosító, 
eszköztoken, e-mail cím és becenév. Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől és eszközéről, 
valamint a közösségi média platformokról gyűjtjük, ha úgy dönt, hogy közösségi média fiókkal 
(Steam) regisztrál. 

• Internetes vagy egyéb elektronikus hálózati tevékenységre vonatkozó információk, például a 
Játék Ön általi használatára vonatkozó információk, műveletek dátum- és időbélyegjei, 
bejelentkezési és kattintásfolyam adatok és egyéb eszközinformációk a fő Adatvédelmi 
szabályzatban leírtak szerint. Ezeket az információkat közvetlenül Öntől és eszközétől gyűjtjük.  

• Ügyfélszolgálati adatok. 

• Marketing-, elemzési és hirdetés-hozzárendelési adatok. 

• Az 1798.80. szakasz (e) alpontjában leírt egyéb információk, beleértve a nemére, 
állampolgárságára vagy korára vonatkozó információkat. Ezeket az információkat közvetlenül 
Öntől gyűjtjük, annak keretében, hogy Ön a fogyasztónk. 
 

Személyes adatait a következő célokból gyűjtjük: 

• A Játék biztosítása, fiókja karbantartása és ügyfélszolgálat biztosítása érdekében. 

• Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében, beleértve a Játék funkcióit is. 

• Elemzések végzése és marketingtevékenységeink mérése érdekében.  
 

Az egyes személyes adat típusok felhasználásával kapcsolatos további információkért tekintse meg ezt 
a táblázatot az Adatvédelmi szabályzat fő részében. 
 
A személyes adatokat a következő típusú szervezetekkel közöljük: 

• Vállalatcsoportunk más tagvállalatai, amelyek az Ön személyes adatait a Játék működtetése 
érdekében kezelik. 

• Más vállalatok, amelyek a mi nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak a Játék támogatása 
érdekében, és akik számára szerződés tiltja a személyes adatok megőrzését, felhasználását 
vagy közlését a szolgáltatások számunkra történő nyújtásának kivételével bármilyen más 
célból. 

• Szabályozók, igazságügyi hatóságok és bűnüldöző szervek 

• Olyan szervezetek, amelyek felvásárolják vállalatunk egészét vagy jelentős részét. 
 
Az elmúlt 12 hónapban nem értékesítettük kaliforniai lakosok Személyes Adatait a CCPA 
„értékesítés” fogalmának megfelelő formában. 

 
A CCPA szerinti jogok: 
 
Ha Ön kaliforniai lakos, akkor joga van a következőkhöz: 



 

 

 
 

• Kérni, hogy ingyenesen közöljük Önnel a kérelmét megelőző 12 hónapra vonatkozó következő 
információkat: 

o az Önről gyűjtött személyes adatok kategóriái; 
o azon források kategóriái, amelyekből a személyes adatokat gyűjtöttük; 
o az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésének célja; 
o azon harmadik felek kategóriái, akikkel Önnel kapcsolatos személyes adatokat 

közöltünk, valamint a személyes adatok azon kategóriái, amelyeket (adott esetben) 
közöltünk, valamint az Önnel kapcsolatos személyes adatok közlésének célja; és 

o az Önről gyűjtött konkrét személyes adatok; 

• Kérni, hogy töröljük az Önről gyűjtött személyes adatokat, kivéve, ha a CCPA kivételt állapít 
meg; és 

• Ne essen jogellenes diszkrimináció áldozatául a jogai gyakorlása miatt – beleértve a 
szolgáltatások más szintjének vagy minőségének biztosítását, illetve az áruk vagy 
szolgáltatások Ön számára történő biztosításának megtagadását –, amikor a CCPA szerinti 
jogait gyakorolja.  

 
Célunk, hogy minden ellenőrzött kérelmet a CCPA szerint 45 napon belül teljesítsük. Szükség esetén 
a további 45 napos meghosszabbításhoz mellékelni kell a késedelem magyarázatát. 
 
Hogyan gyakorolhatja jogait? 
 
Először is legcélszerűbb, ha bejelentkezik a fiókjába, és onnan kezeli az adatait. Ha Ön kaliforniai lakos, 
akire a CCPA vonatkozik, akkor az egyéb adatokkal kapcsolatos jogait is gyakorolhatja (ha vannak 
ilyenek), ha kapcsolatba lép velünk a privacy@10chambers.com címen. 

Japán 

Minimális életkor 

Ha Ön 18 év alatti, akkor Önnek meg kell szereznie szülője vagy törvényes gondviselője hozzájárulását 
ahhoz, hogy fiókot regisztráljon a Játékon és használja azt. 

Hozzájárulás harmadik felek részére történő továbbításhoz 

Az „elfogadás” gombra kattintva Ön hozzájárul személyes adatainak harmadik felek részére (ha van 
ilyen) történő továbbításához, amely magában foglalhatja az Ön adatainak határokon átnyúló 
továbbítását bármely olyan országba, ahol adatbázisaink vagy társvállalataink találhatók, így 
különösen Svédországba, Kanadába, Hollandiába és az Egyesült Államokba. 
 
Az Ön jogai  
 
Kérheti tőlünk, hogy tájékoztassuk Önt az általunk tárolt személyes adatainak felhasználási céljairól, 
illetve azokat közöljük, helyesbítsük, használatukat vagy átadásukat abbahagyjuk, illetve azokat 
töröljük, a japán személyes adatok védelméről szóló törvényben meghatározott mértékben. Ha ilyen 
kéréseket szeretne benyújtani, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@10chambers.com 
címen. 
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Koreai Köztársaság 

Személyes adatok átadása harmadik feleknek  

Az Ön személyes adatait az alábbiak szerint adjuk át harmadik feleknek: 

Címzett neve (és elérhetőségi adatai) Megadott személyes 
adatok típusai 

Címzett általi 
felhasználás célja 

Címzett általi 
megőrzés és 
felhasználás 
időszaka 

Microsoft Azure PlayFab 

(https://privacy.microsoft.com/en-
us/privacystatement)  

Steam ID, Steam 
felhasználónév, Playfab 
azonosító, város és 
ország, IP-cím (részben 
elrejtve), 
játékmenetadatok, 
szintek, pontszámok, 
játékállapot, cikkek  

Fióklétrehozáshoz, 
ellenőrzéshez és 
bejelentkezéshez. 

Játékadatok 
feldolgozása 
érdekében. 

A Microsoft 
Azure Playfab 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban. 

Google Analytics 

(https://policies.google.com/privacy) 

Műszaki információk, 
műszaki azonosítók, 
tevékenységi 
információk és 
elérhetőségi adatok. 

Reklámkampányain
k sikerességének 
nyomon követése 
érdekében. 

A Google 
Fejlesztői 
Licencszerződ
éssel és 
adatvédelmi 
szabályzattal 
összhangban. 

Omnicom Media Group AB (OMD) 

(https://omnicommediagroup.com/privac
y-notice/) 

Műszaki azonosítók, 
tartózkodási hely, 
kommunikációs adatok, 
metaadatok, 
sütiazonosító, IP-cím, 
mobileszköz-azonosító, 
ISP-azonosító, 
eszköztípus, operációs 
rendszer és verzió, 
böngésző és verzió, 
hivatkozó URL, 
webhelylátogatási 
adatok 

Reklámcélokra. 
Az Omnicom 
Media Group 
AB 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban  

Unity Analytics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

Unity felhasználói 
azonosító (névtelenített 
azonosító), ország és 
város, játékon belül 
végzett műveletek, 
játékmunkamenet-
információk, operációs 
rendszer, Unity Player és 
Unity szerkesztő verziók, 
játék 

Adatelemzés 
végzése érdekében. A Unity 

Analytics 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban. 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://unity3d.com/legal/privacy-policy


 

 

 
 

alkalmazásazonosítója 

Unity Cloud Diagnostics 
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)  

Operációs rendszer és 
verzió, CPU, grafikus 
kártya adatok, 
rendszernyelv, eszköz 
modellje, RAM, Unity 
Player és Unity Editor 
verziók, játék 
alkalmazásazonosítója, 
képernyőfelbontás 

Diagnosztikai 
célokból és a Játék 
funkcionalitásának 
biztosítása 
érdekében.  

A Unity Cloud 
Diagnostics 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban. 

Mailchimp 
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)  

E-mail cím, 
szolgáltatáshasználati 
adatok, mint például IP-
cím, operációs rendszer, 
böngészőazonosító, 
kereső mérete, rendszer- 
és csatlakozási adatok, 
naplóadatok és 
használati adatok, 
demográfiai adatok, 
eszközadatok, 
helyadatok és online 
tevékenységi adatok 

Hírlevelek küldése 
érdekében. A Mailchimp 

adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban 

Hootsuite 
(https://www.hootsuite.com/legal/genera
l-data-protection-regulation)  

A közösségi média 
felhasználók által 
megadott vagy közzétett 
név, fényképek, életkor, 
nem, földrajzi hely, 
vélemények, 
preferenciák és 
telefonszámok. 

A közösségi média 
platformok 
központi kezelése 
érdekében.  

A Hootsuite 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasuite.com/docs/data-
processing-agreement/)  

IP-cím, értékesítési és 
használati adatok 

Reklámkampányain
k sikerességének 
nyomon követése 
érdekében. 

A Steam Data 
Suite 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban 

GameSight  

(https://console.gamesight.io/privacy-
policy) 

Marketing 
hozzárendelési adatok  

A Játék 
teljesítményének 
és 
marketingtevékeny
ségének elemzése 
érdekében. 

A GameSight 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban 

Személyes adatok tengerentúli továbbítása  

A személyes adatokat a következőképpen továbbítjuk tengerentúli harmadik feleknek: 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/


 

 

 
 

Címzett (az 
információs 
menedzser 
elérhetőségi adatai) 

Ország, 
ahová 
személyes 
adatait 
továbbításr
a kerülnek 

Továbbítás 
dátuma és 
módja 

Továbbítandó 
személyes 
adatok típusai 

 

Címzettek általi 
felhasználás céljai 

Címzett általi 
megőrzés 
vagy 
felhasználás 
időszaka 

Microsoft Azure 
PlayFab 

(https://privacy.micr
osoft.com/en-
us/privacystatement)  

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva  

Steam becenév 
és Steam 
azonosító 

Fióklétrehozáshoz, 
ellenőrzéshez és 
bejelentkezéshez. 

Játékadatok 
feldolgozása 
érdekében. 

A Microsoft 
Azure Playfab 
feltételeivel 
összhangban  

Google Analytics 

(https://policies.goog
le.com/privacy) 

(Egyesült Államok, 
hacsak a szolgáltató 
adatvédelmi 
szabályzata másként 
nem rendelkezik) 

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva  A tevékenységi 

adatokat - 
beleértve a 
megtekintési 
műveletet, az 
aktivitást, a 
bejelentkezési 
állapotot - 
továbbítjuk a 
Google részére 
marketingkamp
ányok célzása 
érdekében 

Hirdetési 
azonosító 

Reklámkampányaink 
sikerességének 
nyomon követése 
érdekében. 

A Google 
Analytics 
feltételeivel 
összhangban 

 

Omnicom Media 
Group AB (OMD) 

(https://omnicomme
diagroup.com/privac
y-notice/) 

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva  

A 10Chambers 
webhelyéről 
származó 
webhelylátogat
ási adatok: 
sütiazonosító, 
IP-cím, 
mobileszköz-
azonosító, ISP-
azonosító, 
eszköztípus, 
operációs 
rendszer és 
verzió, 
böngésző és 
verzió, 
hivatkozó URL, 
e-mail cím 

Reklámcélokra. 
Az OMD 
feltételeivel 
összhangban 

 

Mailchimp 
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)  

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva  

E-mail cím Küldéshez. 
Hírlevelek. A Mailchimp 

feltételeivel 
összhangban. 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


 

 

 
 

Unity Analytics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva  

Unity 
felhasználói 
azonosító 
(névtelenített 
azonosító), 
ország és város, 
játékon belül 
végzett 
műveletek, 
játékmunkame
net-
információk, 
operációs 
rendszer, Unity 
Player és Unity 
szerkesztő 
verziók, játék 
alkalmazásazon
osítója 

Adatelemzés 
végzése érdekében. A Unity 

Analytics 
feltételeivel 
összhangban  

 

Unity Cloud 
Diagnostics 
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)  

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva  

Operációs 
rendszer és 
verzió, CPU, 
grafikus kártya 
adatok, 
rendszernyelv, 
eszköz 
modellje, RAM, 
Unity Player és 
Unity Editor 
verziók, játék 
alkalmazásazon
osítója, 
képernyőfelbo
ntás 

Diagnosztikai 
célokból és a Játék 
funkcionalitásának 
biztosítása 
érdekében. 

A Unity Cloud 
Diagnostics 
feltételeivel 
összhangban  

 

Hootsuite(https://w
ww.hootsuite.com/le
gal/general-data-
protection-
regulation)  

Kanada 

Időről időre 
továbbítva  

A közösségi 
média 
felhasználók 
által megadott 
vagy közzétett 
név, fényképek, 
életkor, nem, 
földrajzi hely, 
vélemények, 
preferenciák és 
telefonszámok. 

A közösségi média 
platformok központi 
kezelése érdekében. 

A Hootsuite 
feltételeivel 
összhangban 

Steam Data Suite 
(https://steamdatasu
ite.com/docs/data-
processing-
agreement/)  

Hollandia 

Időről időre 
továbbítva  

IP-cím, 
értékesítési és 
használati 
adatok 

Reklámkampányaink 
sikerességének 
nyomon követése 
érdekében. 

A Steam Data 
Suite 
feltételeivel 
összhangban 

 

https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
https://unity3d.com/legal/privacy-policy
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https://steamdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/
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GameSight  

(https://console.gam
esight.io/privacy-
policy) 

Egyesült 
Államok 

Időről időre 
továbbítva 

Marketing 
hozzárendelési 
adatok  

A Játék 
teljesítményének és 
marketingtevékenys
égének elemzése 
érdekében. 

A GameSight 
adatvédelmi 
szabályzatával 
összhangban 

 

Adatok megsemmisítése 

A személyes adatokat az „Adatmegőrzés” című részben részletezett adatmegőrzési időszakokkal 
összhangban őrizzük meg. Az alábbiakban meghatározott személyes adatok kivételével, azok a 
személyes adatok, amelyek teljesítették a gyűjtésük vagy felhasználásuk célját, és elérték azt az 
időtartamot, ameddig a személyes adatok birtoklására sor kerülhetett, visszafordíthatatlan módon 
megsemmisítésre kerülnek. Az elektronikus fájlokban tárolt személyes adatok biztonságosan, 
visszafordíthatatlan módon, technikai módszerekkel törlésre kerülnek, a nyomtatott információk 
pedig iratmegsemmisítéssel vagy elégetéssel kerülnek megsemmisítésre.  

Az „Adatmegőrzés” szakaszban részletezett személyes adatokat az alábbi jogszabályok alapján kell 
megőrizni: 
 

Az elektronikus 
kereskedelemben 
alkalmazandó 
fogyasztóvédelemről szóló 
törvény stb. 

Az elektronikus 
kereskedelemben alkalmazandó 
fogyasztóvédelemről szóló 
törvény 6. cikke 

Elektronikus kereskedelemben vagy 
csomagküldő szolgálat útján történő 
értékesítésben: 

• Címkézéssel és hirdetéssel 
kapcsolatos nyilvántartások (6 
hónap) 

• Szerződés aláírásával vagy 
visszavonásával kapcsolatos 
nyilvántartások (5 év) 

• Árak kifizetésével, valamint áruk és 
szolgáltatások nyújtásával 
kapcsolatos nyilvántartások (5 év) 

• Ügyfélszolgálattal vagy 
vitarendezéssel kapcsolatos 
nyilvántartások (3 év) 

A kommunikációs titkok 
védelméről szóló törvény 

A törvény rendeletének 41. 
cikke, a kommunikációs titkok 
védelméről szóló törvény 15-2. 
cikke 

• Naplóbejegyzések, IP-cím (3 
hónap) 

• A felhasználók által végzett 
távközlés dátuma, a távközlés 
kezdetének és végének időpontja, 
a használat gyakorisága (12 hónap) 

Az Ön jogai  

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait úgy gyakorolhatja, hogy hozzáférést kér a 
személyes adataihoz, vagy kéri azok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai kezelésének 
felfüggesztését stb. az alkalmazandó jogszabályok, például a személyes adatok védelméről szóló 
törvény (Personal Information Protection Act, „PIPA”) alapján. 



 

 

 
 

Ezen jogait törvényes gondviselőjén vagy az Ön által a jog gyakorlására feljogosított személyen 
keresztül is gyakorolhatja. Ebben az esetben azonban meghatalmazást kell benyújtania hozzánk a PIPA 
végrehajtási rendeletének megfelelően.  

Kérésére késedelem nélkül megtesszük a szükséges intézkedéseket az alkalmazandó jogszabályok, 
például a PIPA szerint. 

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, vagy kérheti a személyes adatok kezelésének 
felfüggesztését.  

A személyes adatok további felhasználása és biztosítása 

A PIPA-val összhangban a személyes adatokat felhasználhatjuk vagy átadhatjuk a gyűjtés eredeti célj
ához észszerűen kapcsolódó terjedelemben, figyelembe véve, hogy az adatkezeléssel érintettek szen
vedtek-e hátrányokat, és hogy a biztonság érdekében szükséges intézkedések – mint például titkosít
ás stb. – megtörténtek-e. Megfelelő gondossággal fogjuk meghatározni, hogy a személyes adatokat f
elhasználjuk-e vagy megadjuk-e, az általános körülmények figyelembevételével, beleértve a vonatko
zó jogszabályokat és előírásokat, mint például a PIPA, a személyes adatok felhasználásának vagy átad
ásának célját, a személyes adatok felhasználásának vagy átadásának módját, a felhasználandó vagy á
tadandó személyes adatok körét, azon ügyeket, amelyekhez az érintettek hozzájárultak, vagy amelye
kről az érintettek értesítést kaptak/közölték velük azokat, a használat vagy átadás alkalmával az érint
ettekre gyakorolt hatást, és az adatkezeléssel érintettek adatainak védelme érdekében tett intézked
éseket. A konkrét megfontolások a következők: 
 

• a további felhasználás/átadás kapcsolódik-e az adatgyűjtés eredeti céljához; 

• a személyes adatok gyűjtésének körülményei és az adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatok 

fényében a további felhasználás/átadás előrelátható-e; 

• a további felhasználás/átadás tisztességtelenül sérti-e az adatkezeléssel érintett érdekeit; és 

• megtörténtek-e a szükséges biztonsági intézkedések, mint például álnevesítés vagy titkosítás. 

Kapcsolat 

Személyes adatainak védelme és a személyes adataival kapcsolatos panaszok kezelése érdekében a 

következő osztályt jelöltük ki az Ön személyes adatai kezelésének és védelmének felelőseként.  

• Adatvédelmi osztály, amely az Ön személyes adatainak kezeléséért és biztonságáért felelős 

• E-mail: privacy@10chambers.com  
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