menuAPP-HU mobilalkalmazás

Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön
személyes adatait.
Az Ön által használt menuAPP-HU elnevezésű mobil applikációt (továbbiakban: menuAPP)
a Kockafejek Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fejleszti, üzemelteti és szolgáltatja.
A menuAPP használatához személyes adatok megadása szükségtelen, azonban mobil
eszközének UUID azonosítóját tároljuk arra az időre, amíg Ön az étteremben használja a
menuAPP-ot. Bővebb UUID infó angol nyelven:
https://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier
Az UUID-t arra használjuk, hogy ha véletlenül kilépne az alkalmazásból, az „felismerje” az Ön
készülékét és visszaengedje azt arra a helyre (asztal/szék), ahol eddig volt.
Az UUID törlésre kerül amint Ön kifizeti számláját, vagy ha nem rendelt akkor az étteremből
való távozásakor.
Kamera
A menuAPP engedélyt kér Öntől kamerája használatához. A menuAPP nem tárol és nem is
továbbít fényképeket, kizárólag az általa használhatónak ítélt QR-kódok szöveges adatait
használja fel arra, hogy azonosítsa vele azt az asztalt, ahol Ön helyet foglalt.
Tartózkodási hely
A visszaélések és a jó-, vagy rosszindulatú tréfák megelőzésére a menuAPP lekérdezi mobil
eszközének tartózkodási helyét. Amennyiben nem a kívánt adatokat kapja, felfüggeszti a
szolgáltatását. A kapott tartózkodási helyet nem tároljuk!
Az applikáció letöltése, illetve használata minden esetben önkéntes.
A felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás
birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó
személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely
valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
A menuAPP Android és iOS környezetben történő használatával a felhasználó hozzájárul,
hogy a Szolgáltató az applikáció által rögzített adatokról statisztikát vezessen. Ezek az adatok
minden esetben anonim típusúak.
Az applikáció harmadik személyek által készített/vásárolt/letöltött étel- és italfotókat
jeleníthet meg. Ezek a tartalmak nem állnak a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért
semminemű felelősséget nem vállal.
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Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy
azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük az applikációt ne töltse le, illetőleg
törölje azt!
Kockafejek Kft.

